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RESOLUCIÓ
IRP/1217/2009, de 5 de maig, de nomenament de personal eventual del Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.

Atès el que disposa l’article 12 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual 
s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents 
a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC núm. 2509A, de 3.11.1997);

Vist el Decret 2/2005, d’11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4300, de 13.1.2005);

En ús de les atribucions que confereix la normativa vigent al titular del Departa-
ment d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, i d’acord amb el que disposa 
l’article 1.h) de la Resolució IRP/4054/2008, de 18 de desembre, de delegació de 
funcions del conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació en diversos 
òrgans del Departament,

RESOLC:

—1 Nomenar el senyor Rafael Olmos Salaver, personal eventual del Departa-
ment d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, assessor del conseller en 
projectes transversals.

Les funcions que corresponen a aquest lloc de treball són les següents:
a) Assessorar al titular del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 

Participació sobre els projectes de seguretat que afectin diverses unitats directives 
de l’àmbit d’Interior del Departament.

b) Preparar la documentació que el Departament d’Interior, Relacions Instituci-
onals i Participació tramita al Consell Tècnic en matèria de projectes transversals 
de seguretat.

c) Elaborar informes sobre les polítiques públiques i els plans i les actuacions 
del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació en matèria de 
seguretat.

d) Exercir qualsevol altra tasca que li sigui encomanada relacionada amb les 
anteriors.

Les retribucions d’aquest lloc de treball són les corresponents a un lloc de fun-
cionari del grup A, nivell de destinació 30.2, complement específic de 40.964,88 
euros anuals.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar, potestativament, i d’acord amb el que estableixen 
l’article 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per 
la Llei 4/1999, de 13 de gener, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha 
dictada en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la seva publicació, 
o bé recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptat 
a partir de l’endemà de la seva publicació, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens 
perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient 
per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 5 de maig de 2009

P. D. (Resolució IRP/4054/2008, DOGC de 16.1.2009)

JOAN BOADA I MASOLIVER

Secretari general

(09.124.011)

CÀRRECS I PERSONAL


	DISPOSICIONS
	DEPARTAMENT
	DE LA VICEPRESIDÈNCIA
	ACORD
	GOV/67/2009, de 28 d’abril, de modificació del Consorci del Montsec i d’aprovació dels nous Estatuts.
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	RESOLUCIÓ
	IRP/ /2009, de 15 d’abril, de concessió del premi del concurs de novel·la negra d’intriga i policíaca escrita en llengua catalana anomenat Premi Crims de Tinta.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	RESOLUCIÓ
	ECF/1256/2009, de 24 de març, d’autorització administrativa i aprovació del projecte d’execució de la variant de la línia de 110 kV SE Adrall - SE Mas Figueres, SE Adrall - SE Egara, i SE Egara - SE Mas Figueres entre els suports T.671 i T.674, al terme m
	unicipal de Terrassa (exp. 08/34869).
	RESOLUCIÓ
	ECF/1257/2009, de 24 de març, per la qual s’atorga a l’empresa Gas Natural Distribució SDG, SA, l’autorització administrativa i l’aprovació del projecte per al subministrament, construcció i explotació de les instal·lacions de gas natural en MOP-16 bar pe
	r a la connexió a la indústria Corporación Alimentaria de Guissona, SA, al terme municipal de Lleida (exp. 25-00031004-2008).
	RESOLUCIÓ
	ECF/1258/2009, de 6 d’abril, d’autorització administrativa i aprovació del projecte per al subministrament i la distribució de gas propà canalitzat a la urbanització “La Pedrera”, al terme municipal de la Sénia (Montsià) (exp. I617/014/08).
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	GAP/1267/2009, de 30 d’abril, d’aprovació d’un augment de subvenció al finançament del projecte de l’actuació núm. 2006/996, inclosa en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2006.
	RESOLUCIÓ
	GAP/1268/2009, de 30 d’abril, d’aprovació d’un augment de subvenció al finançament del projecte de l’actuació núm. 2006/997, inclosa en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2006.
	RESOLUCIÓ
	GAP/1269/2009, de 27 d’abril, d’aprovació d’un augment de subvenció al finançament del projecte de l’actuació núm. 2008/712, inclosa en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2008.
	RESOLUCIÓ
	GAP/1270/2009, de 29 d’abril, d’inclusió d’actuacions en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2009 (núm. 2009/1031 a 2009/1033).
	RESOLUCIÓ
	GAP/1273/2009, de 16 d’abril, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Vilanova del Camí i de la Pobla de Claramunt.
	RESOLUCIÓ
	GAP/1274/2009, de 17 d’abril, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals d’Ogassa i de Ribes de Freser.
	RESOLUCIÓ
	GAP/1275/2009, de 16 d’abril, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Planoles i de Ribes de Freser.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 17 de abril de 2009, pel qual es fa pública una Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem dictada en el recurs contenciós administratiu número 98/1766.
	EDICTE
	de 23 d’abril de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona referent al municipi del Montmell.
	EDICTE
	de 24 d’abril de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi d’Arenys de Mar.
	EDICTE
	de 29 d’abril de 2009, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida referents al municipi de Balaguer.
	EDICTE
	de 29 d’abril de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de la Roca del Vallès.
	EDICTE
	de 4 de maig de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida referent al municipi de la Pobla de Segur.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	RESOLUCIÓ
	EDU/1234/2009, de 27 d’abril, per la qual es disposa el trasllat de domicili de diversos col·legis d’educació infantil i primària.
	RESOLUCIÓ
	EDU/1264/2009, de 16 d’abril, per la qual es resol amb caràcter provisional la renovació i modificació dels concerts educatius de diversos centres privats per als ensenyaments postobligatoris.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	ACORD
	GOV/65/2009, de 28 d’abril, pel qual s’atorga a l’Ajuntament de Caldes de Malavella una concessió per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència.
	ACORD
	GOV/66/2009, de 28 d’abril, pel qual es reclassifica com a festa patrimonial d’interès nacional la Patum de Berga, i com a elements festius patrimonials d’interès nacional diferents actes o expressions d’aquesta festa.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	RESOLUCIÓ
	TRE/4210/2008, de 2 d’octubre, 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 Vilanova del Vallès per als anys 2008-2011 (codi de conveni núm. 0812302).
	RESOLUCIÓ
	TRE/4211/2008, de 2 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès per als anys 2008-2011 (codi de conveni núm. 0812332).
	RESOLUCIÓ
	TRE/4212/2008, de 13 de novembre, 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 Sentmenat per al període 1.7.2007-31.12.2011 (codi de conveni núm. 0810722).
	RESOLUCIÓ
	TRE/4213/2008, de 20 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Valeo Sistemas de Seguridad y Cierre, SA (centre de treball d’Olesa de Montserrat), per als anys 2008-2010 (codi de conve
	ni núm. 0807062).
	RESOLUCIÓ
	TRE/4214/2008, de 15 de desembre, per la qual es disposen la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Componentes Mecánicos, SA (COMESA), per als anys 2008-2011 (codi de conveni núm. 0808352).
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	ORDRE
	IUE/221/2009, de 27 d’abril, per la qual s’aproven les bases i s’obre la convocatòria per a la concessió de les beques Balsells-Generalitat de Catalunya per realitzar estudis de postgrau i estades de recerca postdoctorals en l’àmbit de les enginyeries i l
	es ciències experimentals (BBI).
	RESOLUCIÓ
	IUE/1259/2009, de 29 d’abril, per la qual s’accepta la modificació de la composició de la Xarxa de Referència d’R+D+I en Química Teòrica i Computacional.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	RESOLUCIÓ
	MAH/1271/2009, de 28 d’abril, per la qual es fa públic l’Acord de declaració d’impacte ambiental del Projecte d’activitat minera d’extracció d’àrids anomenada RA-Veciana emplaçada al paratge Viure, de l’empresa Àrids Ferrer, SL, al terme municipal de Veci
	ana. Expedient núm.: BA20040029.
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	RESOLUCIÓ
	IRP/1217/2009, de 5 de maig, de nomenament de personal eventual del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.
	RESOLUCIÓ
	IRP/1263/2009, de 28 d’abril, per la qual es nomena un membre del Consell de la Policia-Mossos d’Esquadra en representació de l’Administració de la Generalitat.
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	GAP/ /2009, de 5 de maig, de nomenament de funcionaris de l’escala administrativa del cos administratiu (subgrup C1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 160).
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/1260/2009, de 28 d’abril, de cessament de la senyora Lourdes Camp i Casals com a cap de la Secretaria Tècnica del Servei Català de la Salut.
	RESOLUCIÓ
	SLT/1261/2009, de 28 d’abril, de nomenament de la senyora Montserrat Casanovas i Huguet com a cap de la Secretaria Tècnica del Servei Català de la Salut.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	ACORD
	GOV/64/2009, de 28 d’abril, de cessament i nomenament de membres del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	RESOLUCIÓ
	IUE/1272/2009, de 15 d’abril, de nomenament del senyor Josep Ribas Seix com a subdirector general de Planificació Acadèmica Universitària i de l’Espai Europeu d’Educació Superior, adscrit a la Direcció General d’Universitats.
	DEPARTAMENT
	D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
	RESOLUCIÓ
	ASC/1266/2009, de 30 d’abril, per la qual s’aproven i es fan públics la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses en la convocatòria del procés selectiu per formar part dels blocs 1 i 3 de la borsa de treball de personal laboral de catego
	ries finalistes del Departament d’Acció Social i Ciutadania i l’ordre de classificació resultant de l’aplicació de la valoració dels mèrits de les persones participants amb el qual queden constituïts els blocs 1 i 3 de la borsa de treball de personal labo
	ral de les categories finalistes.
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	1211/2009, de 27 d’abril, per la qual es convoca concurs públic per cobrir places de professorat contractat, a l’empara del que disposa la Llei orgànica 4/2007, del 12 d’abril per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universit
	ats, l’article 45 de la Llei d’Universitats de Catalunya, els Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya i pel reglament per a la provisió i contractació de professorat lector.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	DE LA PRESIDÈNCIA
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis.
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	EDICTE
	de 24 de març de 2009, de notificació d’una proposta de resolució de l’expedient sancionador núm. LSE-128/08.
	EDICTE
	de 15 d’abril de 2009, de notificació de la comunicació d’inici i posterior suspensió de la tramitació de l’expedient sancionador ESE-53-09.
	EDICTE
	de 15 d’abril de 2009, de notificació de l’acord d’inici i el plec de càrrecs de l’expedient sancionador ESE-61-09.
	EDICTE
	de 22 d’abril de 2009, pel qual es notifica la proposta de resolució dictada en l’expedient sancionador núm. DSE-53/08.
	EDICTE
	de 23 d’abril de 2009, de notificació de la resolució de l’expedient sancionador núm. DSJ-31/08.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	EDICTE
	de 20 d’abril de 2009, de notificació d’un acte administratiu.
	EDICTE
	de 24 d’abril de 2009, de notificació d’un acte administratiu (06/27748).
	EDICTE
	de 24 d’abril de 2009, de notificació d’un acte administratiu (06/27748).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre l’autorització administrativa i aprovació del Projecte constructiu per al subministrament i la distribució de gas liquat del petroli per a usos domèstics i comercials al nucli urbà de Duesaigües (ref. XDF-147-P).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa per a l’emmagatzematge i subministrament de gas liquat del petroli canalitzat al nucli urbà de Mont, al terme municipal de Vielha e Mijaran (exp. 25-00011151-2009).
	ANONCI
	d’informacion publica sus era sollicitud d’autorizacion administrativa entar emmagazinatge e forniment de gas liquat deth petròli canalizat en nuclèu urban de Mont, en tèrme municipau de Vielha e Mijaran (exp. 25-00011151-2009).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud de declaració d’utilitat pública de la adequació línia aèria 66 kV a 220 kV de la línia Mas Figueres-Palau als termes municipals de Terrassa, Sabadell, Castellar del Vallès, Polinyà i Palau-solità i Plegamans (exp
	. 04/18237).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre una instal·lació elèctrica (exp. 15.396/2009-AT).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la modificació per raons tècniques i variació dels afectats i/o afectacions produïdes en relació amb l’autorització administrativa, l’aprovació del Projecte i la declaració d’utilitat pública de la xarxa de subministrament de ga
	s natural anomenada Xarxa Vinyols i els Arcs - Parc Samà - Montbrió del Camp (ref. XDF-142).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre el Projecte d’execució de substitució del transformador TR-02, de 220/110/25 kV i 125 MVA, per un altre de 220/110/25 kV i 200 MVA a la subestació Collblanc, al terme municipal de L’Hospitalet de Llobregat (exp. 09/10715).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte de serveis.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte de serveis.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte de serveis.
	AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM
	EDICTE
	de 23 d’abril de 2009, de notificació de resolucions.
	AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis (exp. 17/2009).
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de subministraments.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
	ANUNCI
	pel qual es fa públic que s’han extraviat diversos resguards de dipòsit de fiances.
	ANUNCI
	pel qual es fa públic que s’han extraviat uns resguards de dipòsit de fiances.
	ANUNCI
	pel qual es fa públic que s’han extraviat uns resguards de dipòsit de fiances.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	EDICTE
	de 28 d’abril de 2009, de notificació de la recuperació de l’espai de domini públic de la zona d’aparcament del Centre Penitenciari de Joves de Barcelona.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	EDICTE
	de 4 de maig de 2009, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es crea la Comissió Interdepartamental sobre Drogues.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’obertura del període d’enquesta del projecte modificat de concentració parcel·lària de la zona regable de la Conca de Tremp, termes municipals de Tremp, Talarn, Llimiana, Gavet de la Conca, Castell de Mur i Isona i Conca Dellà.
	ANUNCI
	de concurs públic per a la contractació d’un servei.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	EDICTE
	de 23 d’abril de 2009, de notificació de la imposició de sancions (exp. 203/08, 233/08, 240/08, 241/08, 242/08, 243/08, 20/09 i 39/09).
	DEPARTAMENT
	D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
	INSTITUT CATALÀ DE LES DONES
	ANUNCI
	per a la licitació d’un contracte de serveis.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	EDICTE
	de 25 de març de 2009, de notificació de diverses resolucions, propostes de resolució, incoacions i plecs de càrrecs, vistes i recursos d’alçada d’expedients sancionadors en matèria d’habitatge.
	EDICTE
	de 14 d’abril de 2009, de notificació d’acords d’expedients sancionadors.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental del Projecte d’una activitat d’extracció de pedra per a construcció i planta de tractament al terme municipal de Talamanca (BA20080032).
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	ANUNCI
	sobre una sol·licitud de concessió d’un aprofitament d’aigües subterrànies a l’aqüífer classificat del Baix Camp Mont-roig (ref. CC2008000742).
	ANUNCI
	sobre una sol·licitud de concessió d’un aprofitament d’aigües subterrànies a l’aqüífer classificat dels deltes dels rius Fluvià i Muga (ref. CC2006000374).
	ANUNCI
	sobre una sol·licitud de concessió d’un aprofitament d’aigües subterrànies a l’aqüífer classificat del Baix Francolí (ref. CC2009000003).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública una resolució (ref. CC2007000128).
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT DE BARCELONA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de subministrament.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de subministrament.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de subministrament.
	DIVERSOS
	CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA
	CONSORCI D’AIGÜES DE TARRAGONA
	CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ
	FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ
	IES DE TERRASSA
	NOTARIA DEL SENYOR OSCAR LÓPEZ MARTÍNEZ DE SEPTIEN
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	L’ALDEA
	ASCÓ
	AVINYÓ
	LA BISBAL D’EMPORDÀ
	CABANES
	LES CABANYES
	CALDERS
	CAMPRODON
	CASTELLDEFELS
	CASTELLTERÇOL.
	CONSTANTÍ
	ESPLUGUES DE LLOBREGAT
	FIGUERES
	LLORET DE MAR
	MOLLET DEL VALLÈS
	ÒDENA
	PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
	RUBÍ
	SABADELL
	SALOU
	SANT ANTONI DE VILAMAJOR
	SANT BOI DE LLOBREGAT
	SANT BOI DE LLUÇANÈS
	SANT FELIU DE LLOBREGAT
	SANT FRUITÓS DE BAGES
	SANT PERE DE RIBES
	SANT SADURNÍ D’ANOIA
	SANT VICENÇ DELS HORTS
	SANTA CECÍLIA DE VOLTREGÀ
	SANTA CRISTINA D’ARO
	LA SEU D’URGELL
	TARRAGONA
	TEIÀ
	TERRASSA
	TORELLÓ
	TORTOSA
	ULTRAMORT
	VALLS
	CONSELLS
	COMARCALS
	PALLARS SOBIRÀ
	DIPUTACIONS
	BARCELONA
	GIRONA.
	ADMINISTRACIÓ 
	DE JUSTÍCIA
	TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA
	EDICTE
	de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu (exp. 82/2009).
	EDICTE
	de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu (exp. 60/2009).
	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. 116/2009).
	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. 13/2009).
	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. 58/2009).
	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. 57/2009).
	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. 117/2009).
	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. 47/2009).
	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. 106/2009).
	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. 136/2009).
	AUDIÈNCIES PROVINCIALS
	EDICTE
	de la Secció Segona de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre judici de faltes (exp. 189/2008).
	EDICTE
	de la Secció Segona de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre judici de faltes (exp. 2/2009).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 17 de Barcelona, sobre procediment de divorci contenciós (exp. 671/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Tarragona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 208/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 31 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 854/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Terrassa, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 1121/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Sant Boi de Llobregat, sobre actuacions de divorci contenciós (exp. 450/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Badalona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 662/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Reus, sobre actuacions de judici verbal (exp. 539/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Tortosa, sobre actuacions de judici verbal (exp. 508/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Badalona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 285/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Mataró, sobre procediment de judici verbal (exp. 1305/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1444/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Lleida, sobre actuacions de judici verbal (exp. 123/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Vilanova i la Geltrú, sobre actuacions de procediment ordinario (exp. 65/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Sant Feliu de Guíxols, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 579/2007).



