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Disposicions

DEPARTAMENT
D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

ACORD

GOV/204/2008, de 2 de desembre, pel qual es modiiquen els Estatuts del Consorci 
del Barri de la Mina i se’n dóna publicitat al text íntegre.

Per Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 13 de juny de 2000, es 
va constituir el Consorci del Barri de la Mina i se’n van aprovar els Estatuts.

Mitjançant Acords del Govern de 20 de febrer de 2001 i de 3 de desembre de 2002, 
es van modiicar els Estatuts, ampliant, en el primer cas, els membres del consorci 
i, constituint-se, en el segon cas, en entitat urbanística especial.

Així mateix, per Acord del Govern de 24 d’octubre de 2006, es va fer una nova 
modiicació amb el contingut següent: a) Es va adequar la durada del consorci al 
compliment de la seva inalitat, en lloc d’establir un termini ix; b) Es va incrementar 
el consell de Govern en dos membres; un en representació de l’Administració de la 
Generalitat i un altre en representació de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs; c) 
La representació de l’Administració de la Generalitat es va ixar per àmbits com-
petencials, i d) Es va facultar indistintament el president i el vicepresident de la 
Comissió Executiva a realitzar determinades funcions per tal d’obtenir una major 
eicàcia en la gestió.

El Consell de Govern del Consorci del Barri de la Mina en la reunió que va tenir 
lloc el 30 de gener de 2008, va acordar modiicar els articles 1 i 11 dels Estatuts 
vigents, amb la inalitat, d’una banda, de deixar constància del caràcter local del 
consorci i, de l’altra, que la persona titular que ha d’exercir les funcions de secretaria 
del Consell de Govern i de la Comissió Executiva del Consorci, sigui funcionari de 
l’Administració local, amb habilitació de caràcter estatal, o advocat de la Generalitat 
de Catalunya o lletrat adscrit a l’assessoria jurídica del departament competent en 
l’àmbit dels serveis socials.

Tenint en compte que s’ha donat compliment a allò previst a l’article 25 dels 
Estatuts del Consorci i que l’acord adoptat pel Consell de Govern ha estat ratiicat 
per les entitats locals consorciades,

Per tot el que s’ha exposat, a proposta de la consellera d’Acció Social i Ciutadania, 
el Govern,

ACORDA:

Primer. Ratiicar l’aprovació de la modiicació dels articles 1 i 11 dels Estatuts 
del Consorci del Barri de la Mina, efectuada en la sessió del Consell de Govern del 
dia 30 de gener de 2008.

Segon. Donar publicitat a aquest Acord així com al text íntegre dels Estatuts del 
Consorci del Barri de la Mina, que inclouen la nova redacció dels articles 1 i 11, en 
el Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 2 de desembre de 2008

LAIA BONET I RULL

Secretària del Govern
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ANNEX

Estatuts del Consorci del Barri de la Mina

CAPÍTOL 1
Disposicions generals

Article 1
Constitució, denominació i naturalesa

Es constitueix un consorci per a les funcions que determinen aquests Estatuts, 
amb la denominació Consorci del Barri de la Mina, en els termes dels articles 57, 
58 i 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 252 i 
següents de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya; 
els articles 312 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, així com el que preveu l’ar-
ticle 55 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

El Consorci es constitueix com una entitat jurídica pública, de caràcter local, 
dotada de personalitat jurídica pròpia independent dels seus membres per a la 
consecució de la seva inalitat.

Article 2
Entitats que s’associen i l’integren

Constitueixen el Consorci la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Sant Adrià 
de Besòs, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona. El nombre de 
membres del Consorci es pot ampliar amb altres administracions, o altres entitats 
públiques o privades, per acord de la majoria dels dos terços del Consell de Govern 
i amb la conformitat de les administracions públiques consorciades.

Article 3
Finalitat del Consorci

3.1 La inalitat del caràcter general del Consorci és la de dirigir, coordinar i 
executar l’aplicació del Pla de transformació del barri de la Mina, aprovat pel Govern 
de la Generalitat de Catalunya i pel Ple de l’Ajuntament Sant Adrià de Besòs.

3.2 Per al compliment de l’aplicació del Pla de transformació del barri de la 
Mina, portarà a terme:

a) La realització d’actuacions en els àmbits educatiu, cultural, d’inserció laboral, 
social, d’habitatge, seguretat i prevenció.

b) La coordinació i col·laboració per a l’aplicació correcta de les actuacions socials, 
laborals, culturals, educatives, sanitàries i d’habitatge a favor de la població resident 
en l’àmbit territorial d’actuació, que corresponguin a la Generalitat de Catalunya, a 
la Diputació de Barcelona o a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

c) Les actuacions adreçades al desenvolupament econòmic del sector d’actuació 
en coordinació amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

d) L’establiment de relacions amb altres administracions, organismes i entitats de 
qualsevol tipus per al millor compliment de les funcions atribuïdes al Consorci.

e) Les actuacions urbanístiques previstes en el Pla de transformació del barri de 
la Mina, previ acord exprés de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

f) Les actuacions de col·laboració en l’elaboració dels instruments urbanístics 
que hagi d’aprovar l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs referents a l’àmbit d’ac-
tuació del Consorci, i aquelles actuacions urbanístiques que portin a terme altres 
administracions o entitats amb competència en aquesta matèria.

g) Emetre informe respecte a les actuacions urbanístiques que es portin a terme 
en el seu àmbit territorial d’actuació.

h) La previsió de vies de inançament per part de persones o entitats no con-
sorciades.
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3.3 Les administracions públiques consorciades poden encomanar al Consorci 
la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la seva com-
petència, mitjançant conveni.

Article 4
Àmbit territorial d’actuació

4.1 L’àmbit territorial d’actuació en què el Consorci desenvoluparà les seves 
activitats és el que comprèn el barri de la Mina i els seus voltants, amb els límits 
territorials següents: el límit nord-oest del parc del Besòs, el terme municipal de 
Barcelona i la ronda Litoral, d’acord amb el plànol que s’annexa a aquests Esta-
tuts.

4.2 L’àmbit d’actuació esmentat només pot ser modiicat per acord de les ad-
ministracions consorciades.

Article 5
Domicili

5.1 El domicili del Consorci s’estableix al barri de la Mina, al carrer del Mar, 
núm. 12-14, Sant Adrià de Besòs (08930).

5.2 El domicili es pot establir en un altre lloc, per acord de la majoria simple 
del Consell de Govern.

Article 6
Durada

El Consorci tindrà la durada que exigeixi el compliment de la seva inalitat i així 
ho acordin les administracions consorciades.

CAPÍTOL 2
Organització del Consorci

Article 7
Òrgans del Consorci i representació

El govern del Consorci correspon als òrgans següents:
a) El Consell de Govern.
b) El president.
c) La Comissió Executiva.
d) El president de la Comissió Executiva.

Article 8
Consell de Govern

8.1 El Consell de Govern és l’òrgan superior del Consorci, al qual correspon 
l’actuació de totes les competències atribuïdes a aquest. Li correspon també la 
potestat d’autoorganització del Consorci.

8.2 El Consell de Govern està format per vint-i-vuit membres i té la composició 
següent:

a) Catorze representants de l’Administració de la Generalitat, que són: la persona 
titular del Departament competent en l’àmbit dels serveis socials i un alt càrrec en 
representació de cadascun dels departaments competents en els àmbits següents: 
presidència; governació o administracions públiques; economia; educació; cultura; 
salut; treball; interior; habitatge; i dos en l’àmbit de política territorial i obres pú-
bliques; tots ells designats per les persones titulars dels departaments respectius. 
També en formen part el president de la Comissió Executiva i un vocal, nomenats 
per la persona titular del Departament competent en l’àmbit dels serveis socials.

b) Vuit representants de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, que són la persona 
titular de l’alcaldia i set membres de la corporació designats per aquesta.
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c) Tres representants de la Diputació de Barcelona, designats per la persona 
titular de la presidència d’aquest ens local.

d) Tres representants de l’Ajuntament de Barcelona.
e) La presidència i la vicepresidència del Consell de Govern les exerceixen al-

ternativament la persona titular del Departament competent en l’àmbit dels serveis 
socials i la persona titular de l’alcaldia de Sant Adrià de Besòs, en la forma que 
preveu l’article 9.2.

8.3 El Consell de Govern exercirà les funcions següents:
a) L’establiment de la planiicació, les directrius i els criteris de prioritat generals 

per a l’aplicació del Pla de transformació del barri de la Mina.
b) L’aprovació dels plans anuals d’actuació. Els plans d’actuació que impliquin 

aportacions de les parts han de ser proposats o, si s’escau, aprovats per aquestes 
parts.

c) L’aprovació del pressupost anual i les bases de la seva execució.
d) L’aprovació de la memòria d’activitats dutes a terme i del resultat de la gestió 

econòmica anual.
e) L’aprovació de la plantilla de llocs de treball i les seves retribucions, així com 

les dietes que es puguin establir.
f) Autoritzar convenis necessaris amb entitats públiques.
g) Adoptar les altres disposicions i mesures adequades per a la millor organització 

i funcionament del Consorci.
h) L’adopció dels acords relatius a les actuacions urbanístiques quan siguin 

atribuïts al Consorci.
Aquestes facultats es poden delegar, a excepció de les indicades en les lletres 

a), b) i c).

Article 9
La presidència i la vicepresidència del Consorci

9.1 El president del Consorci exerceix la representació institucional del Consorci, 
presideix el Consell de Govern i és substituït pel vicepresident en cas de vacant, 
absència o malaltia.

9.2 La presidència i la vicepresidència seran rotatòries per períodes biennals 
entre la persona titular del Departament competent en l’àmbit dels serveis socials 
i la persona titular de l’alcaldia de Sant Adrià de Besòs.

Article 10
Comissió Executiva

10.1 La Comissió Executiva està formada per tres representants de l’Adminis-
tració de la Generalitat designats pel titular del Departament competent en l’àmbit 
dels serveis socials, un dels quals exerceix la presidència, i tres representants dels 
ens locals, un dels quals exerceix la vicepresidència.

10.2 La composició de la Comissió Executiva pot ampliar-se, per acord del 
Consell de Govern, mantenint-ne la paritat entre la Generalitat de Catalunya i els ens 
locals. En tot cas els representants dels ens locals, en cas de produir-se l’ampliació, 
poden ser de qualsevol dels ens locals consorciats.

10.3 Correspon a la Comissió Executiva la direcció immediata i l’administració 
ordinària del Consorci, la qual cosa comporta:

a) Gestionar les actuacions derivades dels programes anuals d’actuació apro-
vats.

b) Coordinar totes les actuacions públiques que facin altres organismes o entitats 
en l’àmbit territorial del Consorci.

c) Portar a terme la gestió econòmica consegüent a l’aplicació del pressupost.
d) Preparar i sotmetre al Consell de Govern els programes anuals d’actuació, els 

projectes de pressupost i la seva liquidació, i els balanços i comptes corresponents.
e) Contractar, establir el règim de treball, remunerar el personal i exercir les 

facultats disciplinàries sobre el personal del Consorci.
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f) Dur a terme les actuacions necessàries per fer possible el proveïment d’altres 
fonts de inançament per part d’entitats no consorciades.

g) Ser l’òrgan de comunicació amb les administracions i entitats que tenen 
relació amb el Consorci.

h) Executar els acords del Consell de Govern.
10.4 El president té la representació de la Comissió Executiva, és el cap supe-

rior del personal i subscriu els contractes en nom del Consorci. Al president o al 
vicepresident els correspon, indistintament, reconèixer drets i autoritzar, disposar 
i reconèixer despeses, ser l’òrgan de contractació i exercir totes les funcions no 
atribuïdes expressament a altres òrgans del Consorci.

10.5 El president i el vicepresident poden delegar les seves funcions en un dels 
vocals de la Comissió Executiva i en el gerent. Els delegats han de retre comptes de 
la seva gestió al Consell de Govern i a la Comissió Executiva.

10.6 Els membres de la Comissió Executiva han de ser vocals del Consell de 
Govern.

Article 11
La secretaria

La persona titular de la secretaria del Consell de Govern i de la Comissió Exe-
cutiva, és nomenada pel president, entre funcionaris de l’Administració local amb 
habilitació de caràcter estatal, o entre advocats de la Generalitat de Catalunya o 
lletrats, adscrits a l’assessoria jurídica del departament competent en l’àmbit dels 
serveis socials.

Article 12
La gerència

La Comissió Executiva pot nomenar un gerent amb funcions de suport a la pre-
sidència d’aquesta Comissió i durà a terme, si s’escau, les funcions que li delegui 
la Comissió Executiva, el president i el vicepresident de la Comissió Executiva. De 
les funcions delegades, en serà el responsable. El gerent assistirà a les reunions de 
la Comissió Executiva amb veu però sense vot.

Article 13
Consell de participació

Amb la inalitat de garantir la participació dels ciutadans del barri, el Consorci pot 
crear un consell de participació que serà constituït per membres de les associacions 
i entitats del barri nomenats per aquestes. Les funcions d’aquest consell tindran 
caràcter consultiu i el seu funcionament es regularà mitjançant un reglament que 
ha d’aprovar el Consell de Govern.

CAPÍTOL 3
Règim de funcionament

SECCIÓ 1
Funcionament del Consell de Govern

Article 14
Reunions del Consell de Govern

El Consell de Govern es reuneix en sessió ordinària semestralment, i en sessió 
extraordinària, sempre que el convoqui el president.

Article 15
Convocatòries

15.1 Les reunions del Consell de Govern es convoquen per escrit, adreçat 
al domicili que els membres tinguin registrat a secretaria, amb una antelació de 
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deu dies naturals, llevat dels casos d’urgència, a judici del president, en què serà, 
almenys, de dos dies hàbils.

15.2 La decisió de convocar una reunió correspon al president, per iniciativa 
pròpia o a petició d’una tercera part dels seus membres. La convocatòria, la pot 
cursar el secretari per ordre del president.

15.3 La convocatòria ha d’assenyalar el lloc, el dia i l’hora de la reunió i l’ordre 
del dia, i s’hi adjuntarà l’acta de la sessió anterior i la documentació i els antecedents 
necessaris de les qüestions que han de tractar-se.

Article 16
Assistència i adopció d’acords

16.1 Per a la constitució vàlida de les sessions, es requereix l’assistència de la 
meitat dels membres que componen aquest òrgan en primera convocatòria, o d’un 
terç dels membres en segona convocatòria.

S’entén que la convocatòria és vàlida quan es pugui provar, per qualsevol mitjà, 
que ha pogut arribar a temps a coneixement dels interessats o que aquests s’hi 
consideren expressament convocats.

16.2 Aquells que no puguin ser presents a la reunió poden delegar la representació 
en una altra persona si les disposicions legals aplicables en cada cas ho permeten.

16.3 Els acords es prendran per majoria dels representants assistents a la reunió. 
En cas d’empat, decidirà el vot de qualitat del president.

16.4 Serà necessari el vot favorable de dos terços del nombre legal de membres 
del Consell de Govern per a la validesa dels acords que es prenguin sobre la modi-
icació d’Estatuts, la qual cosa requereix la ratiicació dels ens consorciats.

16.5 Els acords de dissolució o de liquidació del Consorci, així com d’altres que 
comportin aportació econòmica, requeriran, a més de la majoria qualiicada que preveu 
el paràgraf anterior, la ratiicació dels respectius ens que integren el Consorci.

Article 17
Procediment de les sessions

17.1 El president presideix les reunions, les obre i les tanca, en dirigeix el 
desenvolupament, concedeix i retira la paraula en les deliberacions i ordena les 
votacions i els termes en què s’han d’efectuar quan creu que una qüestió s’ha debatut 
suicientment i no s’ha aconseguit un acord unànime.

17.2 No es poden prendre acords sobre qüestions no incloses a l’ordre del dia, 
llevat de per raons d’urgència i amb l’acord de la majoria dels assistents.

17.3 Acabat l’ordre del dia, s’obrirà el torn de precs i preguntes, les qüestions 
del qual no poden en cap cas ser objecte de votació ni d’acords.

SECCIÓ 2
Funcionament de la Comissió Executiva

Article 18
Reunions de la Comissió Executiva

La Comissió Executiva es reuneix ordinàriament una vegada cada mes i sempre 
que hagi de resoldre alguna qüestió de la seva competència, i quan la convoqui el 
president. Les seves reunions s’han d’ajustar a les normes establertes per al funci-
onament del Consell de Govern.

Article 19
Actes i certiicats d’acords

19.1 De cada sessió, el secretari n’estén l’acta corresponent, i hi ha de consignar els 
punts tractats i els acords presos, però no la deliberació, llevat que algun dels membres 
demani que consti en acta la seva opinió sobre alguna de les qüestions discutides.

19.2 També correspon al secretari expedir certiicats dels acords presos a sol-
licitud de qualsevol persona autoritzada per fer-ho.
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19.3 Per tot el que no prevegi aquest capítol, serà d’aplicació supletòria el que 
estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, modiicada per la Llei 4/1999, de 
13 de gener.

CAPÍTOL 4
Règim econòmic i jurídic del Consorci

Article 20
Aportacions de les entitats consorciades

20.1 La Generalitat de Catalunya aportarà anualment al Consorci el 50% del 
cost de les despeses ordinàries pròpies del seu funcionament. També aportarà l’ús 
del local destinat a seu social.

20.2 Les entitats locals consorciades aportaran el 50% de les despeses ordinàries 
pròpies del seu funcionament, per terços.

Article 21
Mitjans econòmics

Constitueixen els mitjans econòmics del Consorci els recursos següents:
a) Els recursos consignats en els pressupostos, provinents de les entitats con-

sorciades.
b) Els ingressos procedents del seu patrimoni i de les operacions de crèdit.
c) Els ingressos producte de les activitats encomanades per les administracions 

consorciades.
d) Les subvencions que pugui percebre.
e) Les donacions, herències i llegats efectuats a favor seu.
f) El producte de les contraprestacions que legalment li corresponguin.
g) Qualsevol altre que pugui percebre legalment.

Article 22
Pressupost del Consorci

22.1 El Consorci ha d’aprovar anualment el pressupost, que ha de contenir l’ex-
pressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que es prevegi reconèixer 
i dels ingressos que es prevegi liquidar durant l’exercici corresponent i les bases 
d’execució, les quals han de contenir l’adaptació a les disposicions generals en matèria 
pressupostària, i a l’organització i les circumstàncies pròpies del Consorci.

22.2 El règim de comptabilitat, aprovació i rendició de comptes serà el de 
comptabilitat pública de l’Administració local o autonòmica; hi ha d’actuar com a 
interventor el de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, o bé el designat per l’òrgan 
competent de la Generalitat de Catalunya.

Article 23
Règim jurídic

El Consorci és una entitat de dret públic, per la qual cosa les seves relacions 
amb tercers que no tenen assenyalat un règim especíic en aquests Estatuts queden 
sotmeses, en tot cas, a l’ordenament administratiu.

CAPÍTOL 5
Personal al servei del Consorci

Article 24
Règim de personal

24.1 El personal al servei del Consorci es contractarà en règim de relació 
laboral.
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24.2 Els ens consorciats poden incorporar personal funcionari propi al Con-
sorci. En aquest cas, el Consorci assumirà les obligacions derivades del règim 
jurídic aplicable.

24.3 Sens perjudici del que preveu l’article 10.3.e), el Consorci, amb indepen-
dència de la plantilla aprovada i atenent les actuacions derivades de l’aplicació del 
Pla de transformació del barri de la Mina, pot contractar, mitjançant el president de 
la Comissió Executiva, personal per necessitats temporals i esporàdiques.

CAPÍTOL 6
Modiicació dels Estatuts. Separació i dissolució del Consorci

Article 25
Modiicació dels Estatuts

La modiicació dels Estatuts del Consorci només es pot produir amb la votació 
favorable de dos terços del nombre legal de membres del Consell de Govern, amb 
la ratiicació dels ens consorciats.

Article 26
Dissolució del Consorci

El Consorci es dissoldrà per acord dels membres que l’integren, amb el quòrum 
que assenyala l’article 16.5, o per impossibilitat legal o material de complir els seus 
objectius o per compliment del termini previst a l’article 6.

L’acord de dissolució determinarà la manera com s’ha de procedir a la liquidació 
dels béns que pertanyen al Consorci i a la reversió de les obres o les instal·lacions 
existents, segons les directrius següents:

a) El Consell de Govern ha de designar una comissió liquidadora, constituïda 
per perits de solvència professional reconeguda, no vinculats al Consorci en els 
cinc anys anteriors a la seva designació, els quals han d’elevar al Consell de Govern 
una proposta sobre el procediment per formalitzar la dissolució i la liquidació dels 
drets i les obligacions.

b) En cap cas el procés de dissolució i de liquidació del Consorci comporta la 
paralització, la suspensió o la no-prestació de les actuacions que porti a terme el 
Consorci.

c) La constitució de la comissió liquidadora no implica alteració en el funciona-
ment dels òrgans del Consorci, llevat de les atribucions previstes per al Consell de 
Govern en els apartats a), b), c), e) i f) de l’article 8, que requereixen la iscalització i 
l’aprovació ulterior per part de la intervenció competent de cada una de les parts.

Article 27
Separació del Consorci

Qualsevol ens consorciat pot separar-se del Consorci sempre que compleixi les 
condicions següents:

a) Formular el preavís en el termini d’un any.
b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions i els compromisos anteriors 

i garantir el compliment dels que hi hagi pendents.

(08.331.028)

*


	DISPOSICIONS
	DEPARTAMENT
	DE LA PRESIDÈNCIA
	ACORD
	GOV/205/2008, de 2 de desembre, pel qual s’aprova el Programa Interdepartamental de la Generalitat de Catalunya per a la integració de la formació professional a Catalunya.
	DEPARTAMENT
	DE LA VICEPRESIDÈNCIA
	ACORD
	GOV/207/2008, de 2 de desembre, de modificació del consorci Casa de les Llengües i d’aprovació dels nous estatuts.
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	IRP/3818/2008, de 5 de desembre, per la qual es dóna publicitat a l’atorgament d’una beca de col·laboració en tasques d’avaluació psicològica de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	RESOLUCIÓ
	ECF/3819/2008, de 20 de novembre, per la qual es dóna publicitat a la Resolució de 12 de novembre de 2008 de la Direcció General de Política Financera i Assegurances.
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	ACORD
	GOV/208/2008, de 2 de desembre, sobre la distribució dels fons de racionalització i de modernització de l’Administració de la Generalitat dels anys 2007 i 2008, corresponent a la Mesa Sectorial de negociació del personal d’administració i tècnic.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	ACORD
	GOV/206/2008, de 2 de desembre, pel qual es declara l’ocupació urgent dels béns afectats d’expropiació pel Projecte RE06132, “Ferm. Reforçament de ferm i obres complementàries de la Travessera de Tortosa. Carretera C-12 del PK 13+230 al 19+600. Tram: Tort
	osa”, al terme municipal de Tortosa. Comarca del Baix Ebre.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	RESOLUCIÓ
	JUS/3827/2008, de 9 de desembre, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi de Metges de Barcelona.
	RESOLUCIÓ
	JUS/3828/2008, de 5 de desembre, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya el Reglament del Registre de Societats Professionals del Col·legi d’Ad
	vocats de Sabadell.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	RESOLUCIÓ
	EDU/3823/2008, de 25 de novembre, per la qual es revoquen parcialment les subvencions atorgades per la Resolució EDU/3339/2007, de 30 d’octubre.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	ORDRE
	AAR/548/2008, de 12 de desembre , per la qual s’incrementa la quantia dels ajuts destinats a l’execució de programes de sanitat animal, convocats per l’Ordre AAR/306/2008, de 12 de juny.
	RESOLUCIÓ
	AAR/3820/2008, de 9 de desembre, de convocatòria ordinària d’exàmens teòrics per a l’obtenció de títols nauticoesportius per a l’any 2009.
	RESOLUCIÓ
	AAR/3821/2008, de 10 de desembre, per la qual es fa públic el conveni d’encàrrec de gestió del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural a l’Empresa de Transformación Agraria, SA, per a la realització de la millora de la xarxa de camins rurals 
	de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	ORDRE
	TRE/547/2008, de 16 de desembre, per la qual es garanteixen els serveis essencials de manteniment de la xarxa elèctrica que presta l’empresa Eiffage Energia, SLU, a l’empresa Fecsa-Endesa.
	DEPARTAMENT
	D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
	ACORD
	GOV/204/2008, de 2 de desembre, pel qual es modifiquen els Estatuts del Consorci del Barri de la Mina i se’n dóna publicitat al text íntegre.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	MAH/3829/2008, de 17 de desembre, per la qual es crea la xarxa d’observadors meteorològics del Servei Meteorològic de Catalunya.
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	RESOLUCIÓ
	IRP/3816/2008, de 23 d’abril, de concessió d’una medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau a un funcionari del cos de mossos d’esquadra.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3817/2008, de 15 de desembre, per la qual es modifica el tribunal qualificador de la convocatòria de procés selectiu, mitjançant promoció interna, de la categoria de caporal/a de l’escala tècnica del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya (núm.
	 de registre de la convocatòria 73/08).
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	GAP/3822/2008, de 9 de desembre, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc singular a la Direcció de Serveis del Departament de Governació i Administracions Públiques (convocatòria de prov
	isió núm. GO/018/08).
	RESOLUCIÓ
	GAP/3824/2008, de 25 de novembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc de comandament a la Direcció de Serveis del Departament de Governació i Administracions Públiques (convocatòria de provisió núm. GO/0
	08/08).
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
	ANUNCI
	de notificació de la resolució de recursos de reposició.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	RESOLUCIÓ
	ECF/3825/2008, de 3 de desembre, per la qual es fixen les dates per a la redacció de les actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades per l’execució d’un projecte de línia elèctrica als termes municipals de Capellades, Mediona, Sant Quintí de Medio
	na i la Torre de Claramunt (exp. 06/27748).
	RESOLUCIÓ
	ECF/3826/2008, de 3 de desembre, per la qual es fixen les dates per a la redacció de les actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades per l’execució d’un projecte de línia elèctrica als termes municipals de Capellades, Mediona, Sant Quintí de Medio
	na i la Torre de Claramunt (exp. 06/27748).
	EDICTE
	de 2 de desembre de 2008, de notificació d’un acte administratiu (06/27748).
	EDICTE
	de 2 de desembre de 2008, de notificació d’un acte administratiu (06/27748).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’un permís d’investigació minera (exp. núm. 10202).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de subministrament de paper per a impressió i escriptura.
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de subministraments.
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis.
	AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA
	ANUNCI
	de citació a termini d’interessats en relació amb la liquidació i la recaptació d’impostos.
	ANUNCI
	de citació a termini d’interessats en relació amb la liquidació i la recaptació d’impostos.
	ANUNCI
	de citació a termini d’interessats en relació amb la liquidació i la recaptació d’impostos.
	ANUNCI
	de citació a termini d’interessats en relació amb la liquidació i la recaptació d’impostos.
	ANUNCI
	de citació a termini d’interessats en relació amb la liquidació i la recaptació d’impostos.
	ANUNCI
	de citació a termini d’interessats en relació amb la liquidació i la recaptació d’impostos.
	ANUNCI
	de citació a termini d’interessats en relació amb la liquidació i la recaptació d’impostos.
	ANUNCI
	de citació a termini d’interessats en relació amb la liquidació i la recaptació d’impostos.
	ANUNCI
	de citació a termini d’interessats en relació amb la liquidació i la recaptació d’impostos.
	ANUNCI
	de citació a termini d’interessats en relació amb la liquidació i la recaptació d’impostos.
	ANUNCI
	de citació a termini d’interessats en relació amb la liquidació i la recaptació d’impostos.
	ANUNCI
	de citació a termini d’interessats en relació amb la recaptació de deutes tributaris i no tributaris en període executiu i les seves actuacions derivades.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	EDICTE
	d’11 de desembre de 2008, sobre una resolució referent a l’aprovació d’un projecte de carreteres.
	EDICTE
	de 12 de desembre de 2008, sobre una resolució referent a l’aprovació d’un projecte de carreteres.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació de diversos contractes de serveis.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	EDICTE
	d’1 de desembre de 2008, pel qual es notifica l’inici d’ofici de l’expedient de cessament d’activitats del centre docent privat Pinocho, de Cerdanyola del Vallès.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	EDICTE
	de 26 de novembre de 2008, de notificació d’un acte administratiu (exp. 0503408/2008).
	EDICTE
	de 26 de novembre de 2008, de notificació d’un acte administratiu (exp. 0502408/2008).
	EDICTE
	de 26 de novembre de 2008, de notificació d’un acte administratiu (exp. 0202708/2008).
	EDICTE
	de 26 de novembre de 2008, de notificació d’un acte administratiu (exp.: 0200908/2008).
	EDICTE
	de 28 de novembre de 2008, de notificació d’un acte administratiu (exp. D007/08 DG).
	EDICTE
	de 28 de novembre de 2008, de notificació d’un acte administratiu (exp. D051/06-STG).
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	REGS DE CATALUNYA, SAU
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 12 de desembre de 2008, pel qual es dóna publicitat a la Resolució 7 d’octubre de 2008, d’adjudicació de la contractació d’un servei.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental del Projecte d’una activitat de transformació de vidre pla al terme municipal de Sant Joan de Vilatorrada (exp. BA20080037).
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	ANUNCI
	de notificació per compareixença de liquidacions del cànon de l’aigua.
	ANUNCI
	de notificació per compareixença de liquidacions del cànon de l’aigua.
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2005000514).
	ANUNCI
	de notificació de la resolució de sol·licituds d’ampliació dels trams del cànon de l’aigua presentades davant l’Agència Catalana de l’Aigua.
	FORESTAL CATALANA, SA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació de les obres de treballs silvícoles a la Muntanya de Sant Miquel (CUP-2), Setcases.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació de les obres de restauració i regeneració de forests afectades per incendis forestals dins de la zona d’actuació urgent Bages-Berguedà.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació de les obres d’actuacions de prevenció d’incendis del PPP B2 Sant Llorenç de Munt – Cingles del Bertí – Sector Caldes de Montbui.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació de les obres de treballs de prevenció d’incendis al PPP Tivissa-Vandellòs-Llaberia-Pradell – Fase II.
	ADIGSA, EMPRESA PÚBLICA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	DIVERSOS
	ALCOS 89, SCCL
	CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA
	CONSORCI LOCALRET
	IES JULIO ANTONIO
	IES-SEP DE MOLLET DEL VALLÈS
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	L’AMETLLA DEL VALLÈS
	ARBECA
	BARCELONA.
	BATEA
	CALDES DE MONTBUI
	CASTELLBELL I EL VILAR
	CASTELLTERÇOL
	CREIXELL
	EL FAR D’EMPORDÀ
	GRANOLLERS
	JUNEDA
	LLAGOSTERA
	MALGRAT DE MAR
	MATADEPERA
	MONTESQUIU
	MONTGAT
	ÒDENA
	PALAU-SAVERDERA
	REUS
	RIELLS I VIABREA
	SALLENT
	SANTPEDOR
	SILS
	TARRAGONA
	VALLS
	VIC
	ADMINISTRACIÓ 
	DE JUSTÍCIA
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Tarragona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 599/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Balaguer, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 792/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 d’Arenys de Mar, sobre actuacions de judici verbal (exp. 60/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 d’Arenys de Mar, sobre procediment de judici verbal (exp. 843/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 46 de Barcelona, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 575/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 48 de Barcelona, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 465/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Sant Boi de Llobregat, sobre actuacions de judici verbal (exp. 781/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 52 de Barcelona, sobre actuacions de cancel·lació de càrregues i gravàmens (exp. 236/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 8 de Barcelona, sobre procediment de judici verbal (exp. 510/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Mataró, sobre procediment de judici de faltes (exp. 238/2008).

		2008-12-19T13:59:04+0100
	Edició Diari Oficial Generalitat de Catalunya
	Signatura digital




