
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5898 – 10.6.201133458

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007

Disposicions

CORRECCIÓ D’ERRADA
a la Resolució TRE/4555/2006, de 21 de desembre, per la qual es disposa la inscripció 
i la publicació del Pacte de condicions de treball dels funcionaris de l’Ajuntament 
de Palafolls per als anys 2006-2008 (codi de conveni núm. 0811172) (DOGC núm. 
4834, pàg. 7696, de 5.3.2007).

Havent observat una errada al text en català de la Resolució esmentada, tramès 
al DOGC i publicat al núm. 4834, pàg. 7696, de 5.3.2007, se’n detalla la correcció 
oportuna:

A la pàg. 7700, article 42.5, on diu:
“Exercici 2008: 1,00% + IPC de la Comunitat Autònoma”,

ha de dir:
“Exercici 2008: 2,00% + IPC de la Comunitat Autònoma”.

Barcelona, 24 de maig de 2011

ELISEU ORIOL PAGÈS

Director dels Serveis Territorials
a Barcelona

(11.150.057)

*


	DISPOSICIONS
	CONSELL de garanties
	EStatutàries
	DICTAMEN
	1/2011, de 22 de febrer, sobre el Reial decret llei 13/2010, de 3 de desembre, d’actuacions en l’àmbit fiscal, laboral i liberalitzadores per fomentar la inversió i la creació d’ocupació.
	DICTAMEN
	2/2011, de 21 de març, sobre la Llei 40/2010, de 29 de desembre, d’emmagatzematge geològic de diòxid de carboni.
	DICTAMEN
	3/2011, de 24 de març, sobre el Reial decret 1715/2010, de 17 de desembre, pel qual es designa l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) com a organisme nacional d’acreditació d’acord amb el que estableix el Reglament (CE) núm. 765/2008 del Parlament Europe
	u i el Consell, de 9 de juliol de 2008, pel qual s’estableixen els requisits d’acreditació i vigilància del mercat relatius a la comercialització dels productes i pel qual es deroga el Reglament (CEE) núm. 339/93.
	DEPARTAMENT
	DE LA PRESIDÈNCIA
	ORDRE
	PRE/114/2011, de 2 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a activitats de promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana, a ajuts socials i al funcionament ordinari de les comunitats catalanes de
	 l’exterior.
	RESOLUCIÓ
	PRE/1411/2011, d’1 de juny, per la qual es dóna publicitat a l’adhesió d’alguns ens locals a la implantació d’un model integrat d’atenció al ciutadà.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I CONEIXEMENT
	ORDRE
	ECO/110/2011, de 24 de maig, per la qual s’implanten i es reconeix la implantació de diversos estudis oficials de màster universitari a les universitats públiques i privades de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	D’ENSENYAMENT
	ORDRE
	ENS/108/2011, de 30 de maig, per la qual es creen els preus públics de diversos serveis docents del Departament d’Ensenyament corresponents als ensenyaments artístics superiors de grau i de màster d’arts plàstiques i disseny adaptats a l’Espai Europeu de 
	l’Educació Superior.
	ORDRE
	ENS/109/2011, d’1 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per atorgar subvencions a associacions i organitzacions professionals d’ensenyants, i a altres entitats amb personalitat jurídica pròpia i sense finalitat de lucre directament vinculad
	es al món de l’ensenyament, per a la realització d’activitats de formació permanent adreçades al professorat de nivell no universitari i per a despeses de funcionament, informació i difusió, i s’obre la convocatòria pública per al curs 2010-2011.
	DEPARTAMENT
	DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
	EDICTE
	de 30 de maig 2011, sobre acords de La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referent al municipi de Puigcerdà.
	EDICTE
	de 30 de maig de 2011, sobre una resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat referent al municipi de Sant Joan de Mollet.
	EDICTE
	de 30 de maig de 2011, sobre una resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat referent al municipi del Montmell.
	EDICTE
	de 30 de maig de 2011, sobre una resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat referent al municipi de Lleida.
	EDICTE
	de 30 de maig de 2011, sobre una resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat referent al terme municipal de Santpedor.
	EDICTE
	de 30 de maig de 2011, sobre una resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat referent al terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat
	EDICTE
	de 30 de maig de 2011, sobre una resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat referent al terme municipal d’Esplugues de Llobregat.
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a l’Edicte de 2 de maig de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Val d’Aran referent al municipi de Les (DOGC núm. 5885, pàg. 29746, de 24.5.2011).
	CORRECCION D’ERRADA
	en Edicte de 2 de mai de 2011, sus un acòrd dera Comission Territoriau d’Urbanisme de Val d’Aran referent ath municipi de Les (DOGC num. 5885, pag. 29746, de 24.5.2011).
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA
	RESOLUCIÓ
	CLT/1409/2011, de 23 de maig, per la qual s’amplia la dotació econòmica màxima del programa d’ajuts a la producció editorial en català i en occità i al foment de la lectura pública en català i en occità per l’any 2011.
	DEPARTAMENT
	D’empresa i ocupació
	RESOLUCIÓ
	EMO/1416/2011, de 13 de maig, per la qual s’atorga a l’empresa Red Eléctrica de España, SA, l’autorització administrativa, la declaració en concret d’utilitat pública i l’aprovació del Projecte d’execució de la nova subestació l’Espluga, de 220 kV, al ter
	me municipal de l’Espluga de Francolí (exp. 10/RAT-12485).
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a la Resolució TRE/528/2007, de 17 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Palafolls per al període de l’1.12.2006 al 31.12.2008 (codi de conveni núm. 0811032
	) (DOGC núm. 4833, pàg. 7566, de 2.3.2007).
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a la Resolució TRE/4555/2006, de 21 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Pacte de condicions de treball dels funcionaris de l’Ajuntament de Palafolls per als anys 2006-2008 (codi de conveni núm. 0811172) (DOGC núm. 4834, p
	àg. 7696, de 5.3.2007).
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	D’ENSENYAMENT
	RESOLUCIÓ
	ENS/1408/2011, de 3 de juny, per la qual es nomenen les comissions de selecció que han de jutjar els procediments selectius per a la provisió de places de funcionaris docents.
	RESOLUCIÓ
	ENS/1414/2011, de 6 de juny, de modificació de la Resolució ENS/1292/2011, de 19 de maig, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/1413/2011, de 27 de maig, de cessament i nomenament de vocals del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut.
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR
	RESOLUCIÓ
	INT/1415/2011, de 8 de juny, per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria de les proves de selecció per obtenir l’habilitació com a personal de control d’accés (núm. de regis
	tre de la convocatòria PCA/01/2011).
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a la Resolució INT/1366/2011, de 25 de maig, per la qual es convoca el concurs general per a la provisió de llocs de treball de la categoria de mosso/a del cos de mossos d’esquadra (núm. de registre de la convocatòria 100/11) (DOGC núm. 5894, pàg. 32094, 
	de 6.6.2011).
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
	CORRECCIÓ D’ERRADES
	a la Resolució de 21 de març de 2011, per la qual es convoquen concursos de professorat contractat doctor permanent (DOGC núm. 5860 de 15 d’abril de 2011).
	UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
	CORRECCIÓ D’ERRADES
	a la Resolució de 16 de maig de 2011, publicada al DOGC núm. 5888, de 27 de maig de 2011.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT 
	de governació
	I RELACIONS INSTITUCIONALS
	JURAT D’EXPROPIACIÓ DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 31 de maig de 2011, pel qual es notifiquen resolucions de preu just d’expedients d’expropiació.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	SERVEI CATALÀ DE LA SALUT
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte d’equipament (exp. E-050/11).
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte d’equipaments (exp. E-064/11).
	INSTITUT CATALÀ D’AVALUACIONS MÈDIQUES
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un servei.
	DEPARTAMENT
	DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental de l’activitat d’una explotació porcina, promoguda per Llorenç Montalà Balcells, al terme municipal de les Piles (exp. TA20100083).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre una sol·licitud de revisió d’autorització ambiental mitjançant control periòdic d’una activitat ramadera al terme municipal d’Algerri (exp. LA-2011/0086).
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. AA2011000818).
	FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
	ANUNCI
	de contractació de subministraments.
	ANUNCI
	de contractació de subministraments.
	AIGÜES DEL TER I DEL LLOBREGAT, EMPRESA PÚBLICA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte de serveis.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA
	Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
	EDICTE
	de 25 de maig de 2011, de notificació de l’arxivament de l’expedient de subvenció relatiu a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes artístics de caràcter professional de formació, producció,
	 exhibició i difusió en l’àmbit del circ per l’any 2011.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, 
	ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
	EDICTE
	de 16 de febrer de 2011, pel qual es notifiquen propostes de resolució d’expedients sancionadors i un plec de càrrecs
	EDICTE
	de 16 de maig de 2011, pel qual es notifiquen resolucions d’expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 16 de maig de 2011, pel qual es notifiquen resolucions d’expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 25 de maig de 2011, pel qual es notifiquen resolucions d’expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 27 de maig de 2011, pel qual es notifiquen resolucions d’expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 30 de maig de 2011, pel qual es notifica l’inici d’un expedient sancionador i el plec de càrrecs (exp. ID-T-006/2011).
	DEPARTAMENT
	D’empresa i ocupació
	EDICTE
	de 19 de maig de 2011, de notificació d’un acte administratiu.
	EDICTE
	de 19 de maig de 2011, de notificació d’un acte administratiu.
	EDICTE
	de 19 de maig de 2011, de notificació d’un acte administratiu.
	EDICTE
	de 24 de maig de 2011, pel qual es fan públiques les resolucions corresponents al programa d’ajuts destinats a la promoció de l’ocupació autònoma dictades pel director dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació a Girona.
	EDICTE
	de 30 de maig de 2011, pel qual es fixen les dates per a la redacció de les actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades per l’execució del Projecte d’autorització administrativa, aprovació del projecte i reconeixement de la utilitat pública de la 
	variant de la línia aèria/subterrània de mitja tensió de 25 kV, entre CD 18304 i derivació a CD 18307, al terme municipal d’Agullana.
	EDICTE
	d’1 de juny de 2011, de notificació d’un acte administratiu.
	EDICTE
	d’1 de juny de 2011, de notificació d’un acte administratiu.
	EDICTE
	d’1 de juny de 2011, de notificació d’un acte administratiu.
	EDICTE
	de 2 de juny de 2011, pel qual es notifiquen resolucions del director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament d’Empresa i Ocupació en expedients de recurs en matèria de sancions.
	EDICTE
	de 2 de juny de 2011, pel qual es notifiquen les resolucions dictades per la secretària d’Ocupació i Relacions Laborals en expedients de recurs en matèria de sancions.
	EDICTE
	de 2 de juny de 2011, pel qual es notifiquen resolucions del director general de Relacions Laborals del Departament de Treball en expedients de recurs en matèria de sancions.
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	EDICTE
	d’1 de juny de 2011, de notificació d’una resolució d’inici de revocació parcial relativa a la subvenció per a projectes destinats a la contractació de treballadors/ores desocupats/ades per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social ato
	rgada a l’entitat Associació Teatral i Social El Trampolí (exp. 2008U3G100322/01).
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la formalització del contracte 13/2011-servei de prevenció aliè a les especialitats de medicina del treball i d’higiene industrial.
	DIVERSOS
	CASA MARISIN, SCCL
	CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA
	CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ
	HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
	INSTITUT CATALÀ D’ARQUEOLOGIA CLÀSSICA
	INSTITUT CATALÀ D’INVESTIGACIÓ QUÍMICA
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	AVINYÓ
	BIGUES I RIELLS
	BIURE
	CADAQUÉS
	CASSÀ DE LA SELVA
	CASTELLDEFELS
	ESPLUGUES DE LLOBREGAT
	GIRONA
	L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
	IGUALADA
	NAVÀS
	PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
	PONTS
	LA RIBA
	RIUDELLOTS DE LA SELVA
	SANT ANTONI DE VILAMAJOR
	SANT CUGAT DEL VALLÈS
	SANT ESTEVE SESROVIRES
	TARRAGONA
	TONA
	VILAFRANCA DEL PENEDÈS
	CONSELLS
	COMARCALS
	RIPOLLÈS
	DIPUTACIONS
	GIRONA.
	ALTRES
	ORGANISMES
	ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLOREIX
	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. 272/2011).
	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. 274/2011).
	AUDIÈNCIES PROVINCIALS
	EDICTE
	de la Secció Primera de l’Audiència Provincial de Girona, sobre actuacions de procediment ordinari (rotlle 492/2010).
	EDICTE
	de la Secció Dinovena de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de mesures cautelars prèvies (rotlle 245/2010).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Vilanova i la Geltrú, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 19/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància de Solsona, sobre actuacions de judici verbal de divorci contenciós (exp. 635/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Gavà, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 246/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Barcelona, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 517/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Barcelona, sobre procediment ordinari (exp. 1374/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Mataró, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 1274/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de l’Hospitalet de Llobregat, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1614/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 51 de Barcelona, sobre actuacions d’adopció nacional (exp. 44/2011).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 13 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1685/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 18 de Barcelona, sobre actuacions de judici de divorci contenciós (exp. 678/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 17 de Barcelona, sobre actuacions de divorci contenciós (exp. 644/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Figueres, sobre judici de mesures cautelars prèvies (exp. 1080/2010).
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