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RESOLUCIÓ
TRE/3685/2007, de 18 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de 
l’Acord de la Comissió de Seguiment del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa 
Hgttqecttknu"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"*eqfk"fg"eqpxgpk"p¿o0"2:23:84+0

Xkuv"gn"vgzv"fg"nÓCeqtf"fg"nc"Eqokuuk„"fg"Ugiwkogpv"fgn"Eqpxgpk"eqnángevkw"fg"vtgdcnn"
fg"nÓgortguc"Hgttqecttknu"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c."uwduetkv"rgnu"tgrtgugpvcpvu"
de l’empresa i pels dels seus treballadors el dia 28 de juny de 2007, i de conformitat 
amb el que disposen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de 
oct›."rgn"swcn"uÓcrtqxc"gn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fg"nÓGuvcvwv"fgnu"vtgdcnncfqtu="nÓctvkeng"
40d+"fgn"Tgkcn"fgetgv"326213;:3."fg"44"fg"ocki."uqdtg"tgikuvtg"k"fkr”ukv"fg"eqpxgpku"
eqnángevkwu"fg"vtgdcnn="nÓctvkeng"3304"fg"nc"Nngk"qti§pkec"613;9;."fg"3:"fg"fgugodtg."
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d’octubre, 
uqdtg"vtcpuhgtflpekc"fg"ugtxgku"fg"nÓGuvcv"c"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"gp"ocvfltkc"
de mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de 
reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 
8:14226."fg"42"igpgt."fÓguvtwevwtcek„"k"fg"tgguvtwevwtcek„"fg"fkxgtuqu"fgrctvc-
ments de l’Administració de la Generalitat; el Decret 223/2004, de 9 de març, de 
tgguvtwevwtcek„"fÓ”ticpu"vgttkvqtkcnu"fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv="gn"Fgetgv"
190/2005, de 13 de setembre, de reestructuració parcial del Departament de Treball 
k"Kpf¿uvtkc="gn"Fgetgv"64314228."fg"4:"fg"pqxgodtg."fg"etgcek„."fgpqokpcek„"k"fg-
terminació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, i el Decret 570/2006, de 19 de desembre, d’estructuració 
del Departament de Treball,

RESOLC:

Ï3" Fkurquct"nc"kpuetkrek„"nÓCeqtf"fg"nc"Eqokuuk„"fg"Ugiwkogpv"fgn"Eqpxgpk"
eqnángevkw"fg"vtgdcnn"fg"nÓgortguc"Hgttqecttknu"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"*eqfk"
fg"eqpxgpk"p¿o0"2:23:84+"cn"Tgikuvtg"fg"eqpxgpku"fgnu"Ugtxgku"Vgttkvqtkcnu"fgn"
Fgrctvcogpv"fg"Vtgdcnn"c"Dctegnqpc0

—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Dctegnqpc."3:"fg"lwnkqn"fg"4229

ELISENDA GIRAL I MASANA

Fktgevqtc"fgnu"Ugtxgku"Vgttkvqtkcnu"c"Dctegnqpc

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD
de la Comissió de Seguiment del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Ferro-
carrils de la Generalitat de Catalunya

Assistents
Tgrtgugpvcek„"fg"nc"Fktgeek„"nÓgortguc<"C0"Ckzwv."L0"C0"C¦qt‡p."H0"Hwtpfi."G0"

Martín i M. Miralles.
Tgrtgugpvcek„"fgnu"vtgdcnncfqtu<
WIV<"K0"Icte‡c."C0"Ncttgc."C0"Ogpfq¦c."C0"Oqtgpq."N0"F0"Rtkgvq."H0"Rwlqn."U0"

Romero i E. Torres.
EEQQ<"V0"Icte‡c."O0"C0"Jgttgtq."O0"Jwtvcfq."L0"E0"Rfitg¦."L0"Tkwu"k"C0"Tqlcu0
EIV<"N0"Ecttknnq."L0"C0"Octv‡pg¦."Q0"Oqpig."F0"Oqpvgukpqu."G0"Oqpvgukpqu"k"L0"

C0"Pkgvq0
UGOCH<"L0"Ikofipg¦"k"L0"O0"Octv‡p0
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C"Twd‡."gp"fcvc"4:"fg"lwp{"fg"4229."gu"tgwpgkz"nc"Eqokuuk„"fg"Ugiwkogpv"fgn"
Eqpxgpk"eqnángevkw."cod"gnu"cuukuvgpvu"guogpvcvu"k"uÓcttkdc"cnu"ugi¯gpvu"ceqtfu<

OqfkÝect"gn"tgfcevcv"fg"nÓctvkeng"53"fgn"Eqpxgpk"eqnángevkw"fg"Hgttqecttknu"fg"nc"
Generalitat de Catalunya 2005-2010. El text que seguidament es relaciona anul·la 
k"uwduvkvwgkz"nÓctvkeng"53"gp"nc"ugxc"vqvcnkvcv0

Redactat article 31
Tgiwncek„"fÓjqtgu"gzvtgu"k"fÓjqtgu"rtqttcvc
Gu"eqpukfgtgp"jqtgu"gzvtgu"cswgnngu"swg"gu"tgcnkv¦kp"rgt"uqdtg"fg"nc"fwtcfc"o§zkoc"

de la jornada de treball.
C"cswguvu"ghgevgu."ecn"vgpkt"gp"eqorvg"swg"nc"rtguvcek„"fgn"ugtxgk"gu"ectcevgtkv¦c"

rgt"nÓgzkuvflpekc"fÓwpc"ufltkg"fÓjqtgu"fÓgurgtc."fg"fkurqukek„."fg"tgugtxc"k1q"fg"fgu-
cans que, tot i ser abonades i comptades com a temps de treball no ho són i per tant 
igpgtgp"wpc"fkhgtflpekc"tgcn"gpvtg"lqtpcfc"fg"vtgdcnn"k"lqtpcfc"ghgevkxc"fg"vtgdcnn"
*xgwtg"Tgkcn"fgetgv"378313;;7"uqdtg"lqtpcfgu"gurgekcnu+0
¡u"rgt"ckz”"swg"ngu"rctvu"ceqtfgp"k"gpvgpgp."gzrtguucogpv."swg"gn"rtgw"fg"ngu"

hores extres que a continuació s’indica compleix i supera la retribució a abonar, 
rgt"jqtc"gzvtc"guvcdngtvc"gp"nÓctvkeng"5703"fg"nc"Nngk"fg"nÓguvcvwv"fgnu"vtgdcnncfqtu"
com a mínim legal imperatiu. També en els referits imports són compresos els 
e§ttgeu"ngicnu"swg"u„p"rtqegfgpvu"k"swcnugxqn"cnvtg"iwcp{"swg"ngicnogpv"rwiwk"
correspondre.

EncuukÝecek„"fg"ngu"jqtgu"gzvtgu"ugiqpu"nc"hqtoc"fg"eqvkv¦cek„0

1. Hores extraordinàries estructurals
c+" Ngu"swg"gzegfgkzkp"fg"ngu"rtgxkuvgu"gp"it§Ýe"fgn"rgtuqpcn"fg"vtgpu."eqpfweek„"

k"kpvgtxgpek„"gp"twvc0
d+" Ngu"swg"gu"tgcnkv¦kp"rgt"eqornkogpv"fÓwp"vqtp"pqtocn"fgn"rgtuqpcn"cfuetkv"c"

ngu"§tggu"fg"Rtqfweek„."Kpuvcnáncekqpu"Hkzgu."Vtgpu"k"Gswkrcogpvu"k"Ukuvgogu."ugiqpu"
gnu"swcftgu"crtqxcvu0
e+" Ngu"pgeguu§tkgu"rgt"rgt‡qfgu"rwpvc"fg"rtqfweek„."cduflpekgu"kortgxkuvgu"q"

ecpxku"fg"vqtp0
Rgt"owvw"ceqtf"gpvtg"ngu"rctvu."ngu"jqtgu"gzvtgu"swg"gu"tgcnkv¦kp."fg"ngu"kpfkecfgu"

gp"nÓcrctvcv"c+"rqftcp"ugt"eqorgpucfgu"rgt"jqtgu"fg"fguecpu0"Gp"nÓÉtgc"fg"Rtqfweek„"
aquesta compensació es farà per jornades completes.

2. Hores extraordinàries de força major
c+" Ngu"fgtkxcfgu"fÓcuukuvflpekc"c"fguecttkncogpvu"k"ceekfgpvu0
d+" Ngu"oqvkxcfgu"rgt"jcxgt"fg"tgrctct"ocvgtkcn"fg"vtceek„"k"o”dkn."eqo"vcodfi"

kpuvcnáncekqpu."fgtkxcfgu"fÓceekfgpvu"k"fguecttkncogpvu0
e+" Gp"igpgtcn."ngu"oqvkxcfgu"rgt"ektewouv§pekgu"korquukdngu"fg"rtgxgwtg"q"swg."

rtgxkuvgu."hquukp"kpgxkvcdngu"k"rtqfw•fgu"fgu"fg"hqtc"rgt"hqtegu"pcvwtcnu"q"rgt"cevgu"
de terceres persones.
Swcp"gu"tgcnkv¦kp"jqtgu"gzvtgu"rgt"pgeguukvcvu"gortguctkcnu"q"fg"ugtxgk."nc"eqo-

rgpucek„"rgt"fguecpu"gu"tgcnkv¦ct§"rgt"xqnwpvcv"fgn"vtgdcnncfqt0

Els imports pels diferents tipus d’hores són els següents.

I<"itwr="KQ<"korqtv"jqtc"qtfkp§tkc"4229="KH<"korqtv"jqtc"hqt›c"oclqt"4229="KR<"korqtv"jqtc"rtqttcvc"
2007.

I" KQ" KH" KR
1 ................................... 10,052 11,910 3,52
2 ................................... 10,655 11,910 3,87
3b ................................. 11,349 11,910 4,27
3a ..................................11,562 11,910 4,27
4b ................................. 12,827 12,827 4,73
4a ................................. 13,071 13,071 4,73

5 ................................... 14,526 14,526 5,04
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Gu"eqpvkpwct§"cod"nc"rqn‡vkec"fÓgortguc"fktkikfc"c"rtqewtct"nc"tgfweek„"rtqitguukxc"
fgn"xqnwo"fÓjqtgu"gzvtgu"cttgw"fg"nÓgortguc."fÓceqtf"cod"ngu"pgeguukvcvu"fÓqticpkv-
¦cek„"fgn"vtgdcnn."uk"dfi"cswguv"eqortqo‡u"swgfc"eqpetgvcv"c"tgfwkt."cnogp{u"gn"47'"
fgn"xqnwo"vqvcn"fwtcpv"gnu"cp{u"422:."422;"k"42320

(07.320.147)
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RESOLUCIÓ
TRE/3686/2007, de 18 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació 
fg"nÓCeqtf"fÓcfjguk„"rgt"cnu"cp{u"4228/422:"fg"nÓJqurkvcn"Igpgtcn"fg"nÓJqurkvcngv"
del Consorci Sanitari Integral (general i metges i llicenciats sanitaris) al Conveni 
eqnángevkw"fg"vtgdcnn"fgnu"jqurkvcnu"fg"nc"ZJWR"k"fgnu"egpvtgu"fÓcvgpek„"rtko§tkc"
eqpegtvcvu"*eqfk"fg"eqpxgpk"p¿o0"2:36944+0

Vist el text de l’Acord d’adhesió de l’Hospital General de l’Hospitalet del Con-
uqtek"Ucpkvctk"Kpvgitcn"*igpgtcn"k"ogvigu"k"nnkegpekcvu"ucpkvctku+"cn"Eqpxgpk"eqnángevkw"
de treball dels hospitals de la XHUP i dels centres d’atenció primària concertats, 
subscrit per la representació empresarial, la representació del Comitè d’Empresa 
fgn"egpvtg"fg"vtgdcnn"fg"nÓJqurkvcn"Igpgtcn"fg"nÓJqurkvcngv"fgn"Eqpuqtek"Ucpkvctk"
Kpvgitcn"k"rgt"nÓCuuqekcek„"Rtqhguukqpcn"fg"Ogvigu"k"Nnkegpekcvu"Ucpkvctku"gn"fkc"46"
de gener de 2007, i de conformitat amb el que disposen l’article 90.2 i 3 del Reial 
fgetgv"ngikuncvkw"313;;7."fg"46"fg"oct›."rgn"swcn"uÓcrtqxc"gn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fg"
l’Estatut dels treballadors; l’article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, 
uqdtg"tgikuvtg"k"fkr”ukv"fg"eqpxgpku"eqnángevkwu"fg"vtgdcnn="nÓctvkeng"3304"fg"nc"Nngk"
orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; el 
Tgkcn"fgetgv"456413;:2."fg"5"fÓqevwdtg."uqdtg"vtcpuhgtflpekc"fg"ugtxgku"fg"nÓGuvcv"c"nc"
Generalitat de Catalunya en matèria de mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 
326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del 
Departament de Treball; el Decret 68/2004, de 20 gener, d’estructuració i de rees-
vtwevwtcek„"fg"fkxgtuqu"fgrctvcogpvu"fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv="gn"Fgetgv"
44514226."fg";"fg"oct›."fg"tgguvtwevwtcek„"fÓ”ticpu"vgttkvqtkcnu"fg"nÓCfokpkuvtcek„"
de la Generalitat; el Decret 190/2005, de 13 de setembre, de reestructuració parcial 
fgn"Fgrctvcogpv"fg"Vtgdcnn"k"Kpf¿uvtkc="gn"Fgetgv"64314228."fg"4:"fg"pqxgodtg."fg"
creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 570/2006, de 19 de 
desembre, d’estructuració del Departament de Treball,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció de l’Acord d’adhesió per als anys 2006-2008 de l’Hospital 
Igpgtcn"fg"nÓJqurkvcngv"fgn"Eqpuqtek"Ucpkvctk"Kpvgitcn"*igpgtcn"k"ogvigu"k"nnkegpekcvu"
ucpkvctku+"cn"Eqpxgpk"eqnángevkw"fg"vtgdcnn"fgnu"jqurkvcnu"fg"nc"ZJWR"k"fgnu"egpvtgu"
fÓcvgpek„"rtko§tkc"eqpegtvcvu"*eqfk"fg"eqpxgpk"p¿o0"2:36944+"cn"Tgikuvtg"fg"eqpxgpku"
fgnu"Ugtxgku"Vgttkvqtkcnu"fgn"Fgrctvcogpv"fg"Vtgdcnn"c"Dctegnqpc0

—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Dctegnqpc."3:"fg"lwnkqn"fg"4229

ELISENDA GIRAL I MASANA

Fktgevqtc"fgnu"Ugtxgku"Vgttkvqtkcnu c"Dctegnqpc

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD
fÓcfjguk„"rgt"cnu"cp{u"4228/422:"fgnu"eqpxgpku"eqnángevkwu"fg"vtgdcnn"fg"nÓJqurkvcn"
General de l’Hospitalet del Consorci Sanitari Integral (general i metges i llicenciats) 
cn"Eqpxgpk"eqnángevkw"fgnu"jqurkvcnu"fg"nc"ZJWR"k"fgnu"egpvtgu"fÓcvgpek„"rtko§tkc"
concertats

Rtgugpvu"k"ukipcpvu<
Per la representació empresarial de l’Hospital General de l’Hospitalet del Consorci 


	DISPOSICIONS
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	DECRET
	268/2007, d’11 de desembre, de creació del Programa per a la posada en funcionament del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya.
	 ORDRE
	IRP/461/2007, de 4 de desembre, per la qual s’amplia el termini de justificació de les subvencions previst a l’Ordre INT/375/2006, de 21 de juliol, per la qual s’obre convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades a ens locals per a l’adquisició
	 d’equipament per a la creació d’infraestructures bàsiques de protecció civil, per a l’elaboració, actualització i implantació de plans de protecció civil i per a formació en matèria de protecció civil, i se n’aproven les bases.
	ORDRE
	IRP/462/2007, de 4 de desembre, per la qual s’amplia el termini de presentació de sol·licituds previst a l’Ordre IRP/407/2007, de 8 de novembre, per la qual s’obre convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades a ens locals per a l’adquisició d’
	equipament per a la creació d’infraestructures bàsiques de protecció civil i per a l’elaboració, actualització i implantació de plans de protecció civil, i se n’aproven les bases.
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	ORDRE
	GAP/457/2007, de 3 de desembre, modificació de l’Ordre GAP/391/2007, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per a l’organització d’actes de difusió de les tecnologies de la informació i la co
	municació (TIC) a Catalunya.
	RESOLUCIÓ
	GAP/3663/2007, de 29 de novembre, d’aprovació d’increment del crèdit inicial destinat a les subvencions a entitats per a programes d’actuacions cíviques, comunitàries i de foment del voluntariat per a l’any 2007 d’acord amb l’Ordre GAP/33/2007, de 16 de f
	ebrer.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	PTO/3682/2007, de 20 de novembre, per la qual es dóna publicitat a les subvencions concedides per l’Institut Cartogràfic de Catalunya durant l’any 2007.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	RESOLUCIÓ
	JUS/3693/2007, de 4 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 de règim electoral del Col·legi Professional de l’Audiovi
	sual de Catalunya.
	RESOLUCIÓ
	JUS/3696/2007, de 4 de desembre, per la qual es fa públic un encàrrec de gestió entre el Departament de Justícia i el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) (JU-249/07).
	RESOLUCIÓ
	JUS/3697/2007, de 4 de desembre, per la qual es fa públic un encàrrec de gestió entre el Departament de Justícia i el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) (JU-254/07).
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	DECRET
	269/2007, d’11 de desembre, de reestructuració del Departament d’Educació.
	RESOLUCIÓ
	EDU/3695/2007, de 23 de novembre, per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre d’educació infantil Virgen del Pilar, de Sant Andreu de la Barca.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	DECRET
	271/2007, d’11 de desembre, de reestructuració del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	RESOLUCIÓ
	TRE/3683/2007, de 27 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord regulador de les condicions de treball dels funcionaris de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans per als anys 2006-2009 (codi de conveni núm. 0808212).
	RESOLUCIÓ
	TRE/3684/2007, de 27 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt (codi de conveni núm. 0814422).
	RESOLUCIÓ
	TRE/3685/2007, de 18 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió de Seguiment del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (codi de conveni núm. 0801862).
	RESOLUCIÓ
	TRE/3686/2007, de 18 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord d’adhesió per als anys 2006-2008 de l’Hospital General de l’Hospitalet del Consorci Sanitari Integral (general i metges i llicenciats sanitaris) al Conveni col
	·lectiu de treball dels hospitals de la XHUP i dels centres d’atenció primària concertats (codi de conveni núm. 0814722).
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	TURISME DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	IUE/3687/2007, de 3 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a l’any 2007 dels Premis de Promoció Turística del consorci Turisme de Catalunya.
	CÀRRECS I PERSONAL
	PARLAMENT
	DE CATALUNYA
	SINDICATURA DE Comptes
	RESOLUCIÓ
	de 5 de desembre de 2007, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals d’aspirants admesos i exclosos en la convocatòria de concurs oposició per a la provisió d’una plaça de documentalista de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
	RESOLUCIÓ
	de 5 de desembre de 2007, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals d’aspirants admesos i exclosos en la convocatòria de concurs oposició per a la provisió d’una plaça de tècnic de grau mitjà en correcció d’estil de la Sindicatura de Comp
	tes de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	DE LA PRESIDÈNCIA
	DECRET
	272/2007, d’11 de desembre, d’encàrrec del despatx del conseller d’Innovació, Universitats i Empresa al conseller de Governació i Administracions Públiques, de l’11 al 14 de desembre de 2007, ambdós inclosos.
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	RESOLUCIÓ
	IRP/3694/2007, de 3 de desembre, de convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats per a la provisió de llocs de treball de bomber/a de l’escala bàsica del cos de bombers de la Generalitat (convocatòria de provisió núm. DGPEIS/04/2007).
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	RESOLUCIÓ
	ECF/3688/2007, de 12 de novembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc singular de la Intervenció General (convocatòria de provisió núm. EC/015/07).
	RESOLUCIÓ
	ECF/3689/2007, de 19 de novembre, de cessament del senyor Josep Maria Rodriguez Pascual com a responsable de Gestió Comptable de la Intervenció General.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	RESOLUCIÓ
	JUS/3692/2007, de 3 de desembre, de cessament i nomenament de membres de la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta de Girona.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	DECRET
	271/2007, d’11 de desembre, de cessament i nomenament de membres del Consell Escolar de Catalunya.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	EDICTE
	de 12 de novembre de 2007, pel qual es fa pública la devolució de fiances constituïdes per empreses de joc.
	EDICTE
	de 12 de novembre de 2007, pel qual es notifiquen l’acord d’inici d’expedient i el plec de càrrecs dictats en l’expedient sancionador núm. DSE-98/07.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	EDICTE
	de 23 de novembre de 2007, de notificació d’un acte administratiu.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre una instal·lació elèctrica (exp. 07/43594).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre el projecte d’execució d’una instal·lació elèctrica (exp. 07/44022).
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	PTO/3690/2007, de 29 de novembre, per la qual se sotmet a informació pública la relació dels béns i els drets afectats per l’execució de les obres del projecte XB-06037 dels termes municipals de Manlleu i Torelló.
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	01202-P).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació de diversos contractes d’obra.
	DIVERSOS
	CONSTRUCCIONS CEMOR, SCCL
	FUNDACIÓ PRIVADA PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA
	FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT DE CIÈNCIES FOTÒNIQUES
	INSTAL·LACIONS SABADELL SCCL
	INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES
	MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	ABRERA
	ALCARRÀS
	ALMOSTER
	L’AMETLLA DE MAR
	ANGLÈS
	ARENYS DE MUNT
	BADALONA
	BANYERES DEL PENEDÈS
	BANYOLES
	BATEA
	BEUDA
	EL BRULL
	CALDES DE MONTBUI
	CAMBRILS
	CANYELLES
	CASTELLGALÍ
	CASTELLVÍ DE LA MARCA
	CONESA
	FOLGUEROLES
	GAVÀ
	GER
	L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
	LLICÀ D’AMUNT
	MATARÓ
	MOLLET DEL VALLÈS
	MONT-RAS
	PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
	PREMIÀ DE MAR
	PUIGCERDÀ
	ROSES
	SANT JORDI DESVALLS
	SANT SALVADOR DE GUARDIOLA
	SENTMENAT
	LA SEU D’URGELL
	TORDERA
	TORREDEBESSES
	VALLIRANA
	VIDRERES
	VILALLONGA DE TER
	VILOBÍ D’ONYAR
	CONSELLS
	COMARCALS
	MARESME
	RIBERA D’EBRE
	RIPOLLÈS
	DIPUTACIONS
	GIRONA.
	TARRAGONA
	ADMINISTRACIÓ 
	DE JUSTÍCIA
	TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 215/2004).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 57 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 134/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 51 de Barcelona, sobre actuacions de divorci contenciós (exp. 458/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Figueres, sobre actuacions de separació contenciosa (exp. 224/20039).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Sabadell, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 1340/2005).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Figueres, sobre actuacions de judici verbal (exp. 545/2006).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1132/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Tarragona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 282/2007).
	jutjats mercantils
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 2 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 663/2005).

		2007-12-12T15:10:41+0100
	Edició Diari Oficial Generalitat de Catalunya
	Signatura digital




