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DEPARTAMENT
D’INTERIOR, RELACIONS
INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ

RESOLUCIÓ
IRP/1080/2009, de 17 d’abril, de convocatòria del procés selectiu pel sistema de 
lliure designació per cobrir vuit places de la categoria de comissari/ària de l’escala 
superior del cos de mossos d’esquadra de la Generalitat de Catalunya (núm. de 
registre de la convocatòria 52/09).

Atès el que preveuen els articles 17 i 25 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de 
la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra; el 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, el Decret 401/2006, 
de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de provisió de llocs de treball del 
cos de mossos d’esquadra, i la resta de normativa aplicable;

Atès l’Acord del Govern GOV/49/2009, de 17 de març, pel qual s’aprova l’oferta 
d’ocupació pública, entre d’altres, de 8 places de la categoria de comissari/ària del 
cos de mossos d’esquadra de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2009;

Atès el que estableixen l’article 20.2 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la po-

licia de la Generalitat-mossos d’esquadra, així com l’apartat 1.h) de la Resolució 
IRP/4054/2008, de 18 de desembre, de delegació de competències del conseller 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació en diversos òrgans del Depar-
tament,

RESOLC:

Article 1
Convocar el procés selectiu pel sistema de lliure designació per cobrir vuit places 

de la categoria de comissari/ària de l’escala superior del cos de mossos d’esquadra 
de la Generalitat de Catalunya, amb subjecció a les bases que iguren en l’annex 1 
d’aquesta Resolució.

Article 2
Contra aquesta Resolució de convocatòria i les seves bases, que exhaureixen la 

via administrativa, les persones interessades poden interposar potestativament, 
d’acord amb l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, recurs de 
reposició davant el secretari general del Departament d’Interior, Relacions Institu-

cionals i Participació en el termini d’un mes d’acord amb el que preveu l’article 117 
de la Llei esmentada, o bé recurs contenciós administratiu, d’acord amb l’article 46 
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa, en el termini de dos mesos, davant la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d’acord amb el que preveu l’article 
10 de l’esmentada Llei. Aquests terminis es comptaran a partir de l’endemà de la 
publicació d’aquesta Resolució al DOGC.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 17 d’abril de 2009

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

JOAN BOADA I MASOLIVER

Secretari general

CÀRRECS I PERSONAL
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ANNEX 1

Bases

—1 Normes generals
Es convoca el procés selectiu pel sistema de lliure designació per cobrir vuit places 

de la categoria de comissari/ària de l’escala superior del cos de mossos d’esquadra 
de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la distribució següent:

Es reserven quatre places d’aquesta convocatòria als caps, als oicials i als coman-

daments de les forces armades i de les forces i cossos de seguretat que pertanyin 
al grup A1.

Es reserven quatre places d’aquesta convocatòria per a cobrir-les per promoció 
interna pels intendents/tes del cos de mossos d’esquadra que tinguin un mínim de 
dos anys d’antiguitat en aquesta categoria.

Les places reservades als caps, oicials i comandaments de les forces armades i 
de les forces i cossos de seguretat sense cobrir s’acumularan a les places del torn 
de promoció interna, i viceversa.

—2 Les funcions que han d’exercir les persones aspirants que siguin nomenades 
seran les que s’atribueixen als/a les comissaris/es, d’acord amb el que estableixen 
els apartats 1.a) i 2 de l’article 19 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de 
la Generalitat-mossos d’esquadra.

—3 Requisits de les persones participants
Per prendre part en aquesta convocatòria, les persones aspirants han de complir 

els requisits següents:
3.1 Tenir la titulació necessària per accedir als cossos o escales del grup A 

(actualment grup A, subgrup A1).
També s’hi poden presentar els/les intendents/es del cos de mossos d’esquadra 

que tinguin una titulació del grup B (actualment grup A, subgrup A2), i sol·licitin la 
dispensa de titulació, de conformitat amb el que disposa sobre això l’article 25 bis de 
la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.

3.2 Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, 
serveis especials, serveis en altres administracions o qualsevol altra situació ad-

ministrativa que comporti reserva de lloc o de destinació.
3.3 No haver estat condemnat/ada per cap delicte, o en cas d’haver-ho estat, 

tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals, o haver-
ne demanat, si escau, la cancel·lació, i no estar inhabilitat/ada per a l’exercici de 
les funcions públiques ni estar separat/ada mitjançant expedient disciplinari del 
servei de cap Administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el beneici de la 
rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent 
document oicial.

3.4 Satisfer la taxa que estableix l’apartat 4.3 d’aquesta convocatòria.
3.5 Tenir el nivell de suiciència de català (C) de la Secretaria de Política Lin-

güística o superior o equivalent, d’acord amb l’Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, 
sobre els títols, diplomes i certiicats equivalents als certiicats de coneixements de 
català de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 4168, de 6.7.2004).

En el supòsit que les persones aspirants no tinguin el certiicat acreditatiu corres-

ponent, hauran de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana.
Aquesta prova consta de dues parts:
Primera: s’hi avaluaran el domini de l’expressió escrita, per mitjà de la redacció 

d’un text de 200 paraules com a mínim, i els coneixements pràctics de llengua per 
mitjà de cinc blocs de preguntes.

Segona: consisteix en la lectura en veu alta d’un text i una conversa sobre temes 
generals d’actualitat per tal d’avaluar l’expressió oral.

La durada de la prova no podrà ser superior a 1 hora per a la primera part i 30 
minuts per a la segona.

La qualiicació de l’exercici és d’apte/a o no apte/a.

Càrrecs i personal
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No obstant això, estaran exemptes de la realització d’aquesta prova les persones 
aspirants que presentin algun dels documents següents:

1. Fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa de tenir, si escau, el 
nivell de suiciència de català (C) de la Secretaria de Política Lingüística, superior 
o equivalent, d’acord amb l’Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, 
diplomes i certiicats equivalents als certiicats de coneixements de català de la 
Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 4168, de 6.7.2004).

2. Certiicat del/de la secretari/a general del departament corresponent, o de 
l’òrgan en el qual delegui, on consti de manera clara i expressa el procés de selecció 
per accedir a l’Administració de la Generalitat de Catalunya en què hagi participat 
la persona aspirant i amb indicació del número de registre de la convocatòria, el 
nivell de coneixements de la llengua catalana requerit a la convocatòria i l’especii-

cació que ha obtingut plaça. Si es tracta d’algun dels processos selectius convocats 
i resolts pel Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, no serà 
necessària l’acreditació documental esmentada.

3. Pel que fa a les persones aspirants que hagin superat una prova del mateix 
nivell o superior en altres processos de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2009, 
certiicat de l’òrgan convocant o l’òrgan en el qual delegui, on consti de manera 
clara i expressa el procés de selecció per accedir a l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya en el qual han participat, l’any de l’oferta pública d’ocupació de la 
convocatòria, el nivell de coneixements de la llengua catalana requerit a la convo-

catòria i l’especiicació que han superat la prova. Si es tracta d’algun dels processos 
selectius convocats i resolts pel Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació, no serà necessària l’acreditació documental esmentada.

En tots els casos, la persona aspirant haurà d’adjuntar la corresponent acreditació 
documental a la sol·licitud de participació.

Els requisits establerts anteriorment s’han de complir el darrer dia de presentació 
de sol·licituds, excepte el requisit de la base 3.5, que s’haurà de complir abans de la 
realització de l’entrevista, que estableix la base 6.2.

—4 Sol·licituds
4.1 Documentació necessària per participar-hi:
Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria han de presentar, 

dins del termini i en la forma que estableix la base 4.2, la documentació següent:
a) Sol·licitud de participació adreçada al secretari general del Departament d’In-

terior, Relacions Institucionals i Participació (DAD 18), que igura a l’annex 2.
b) Una fotocòpia del document nacional d’identitat.
c) Certiicat de serveis prestats de l’òrgan competent en matèria de personal, en 

el que consti que la persona participant és cap, oicial o comandament de les for-
ces armades o de les forces i cossos de seguretat i la seva situació administrativa, 
d’acord amb la base 3.2.

d) Documentació acreditativa, si escau, del nivell de suiciència de català (C) de 
la Secretaria de Política Lingüística o superior o equivalent, d’acord amb l’Ordre 
PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certiicats equivalents als 
certiicats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC 
núm. 4168, de 6.7.2004).

e) Fotocòpia compulsada de la titulació requerida en la base 3.1 o, si escau, 
document de sol·licitud de dispensa de titulació (DAD 20).

f) Currículum, en què han de constar:
1. Les titulacions acadèmiques.
2. Els llocs de treball ocupats i les funcions exercides en els cossos policials cor-

responents, amb indicació de l’antiguitat total en l’ocupació de cada destinació.
3. Els estudis i cursos realitzats.
4. Les distincions i les recompenses obtingudes.
5. Altres mèrits i aspectes que la persona aspirant consideri oportú manifestar 

o destacar.
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g) Amb caràcter general, en el cas que la persona aspirant sigui membre d’una 
família nombrosa de categoria general o especial, i als efectes de gaudir de les 
boniicacions de la taxa que preveu l’article 2.1-3, apartat 4, del Decret legislatiu 
3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de taxes i preus 
públics de la Generalitat de Catalunya, cal adjuntar fotocòpia compulsada del títol 
de família nombrosa.

Les persones aspirants hauran d’acreditar documentalment, dins del termini de 
presentació de sol·licituds que disposa el punt 4.2, les dades i els mèrits que al·leguin, 
mitjançant l’aportació d’originals o fotocòpies compulsades.

L’imprès de sol·licitud de participació (DAD 18), el model de currículum i el 
document de sol·licitud de dispensa de titulació (DAD 20) estan a disposició de les 
persones interessades al Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Partici-
pació, als seus serveis territorials a Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida, Catalunya 
Central, Les Terres de l’Ebre i L’Alt Pirineu i Aran, a la Direcció General de la Po-

licia, a totes les comissaries del cos de mossos d’esquadra, a la intranet corporativa 
DGP-PGME i a l’adreça d’internet següent: http://www.gencat.cat/mossos.

4.2 Llocs i termini de presentació de sol·licituds.
Les sol·licituds de participació es poden presentar als registres de les unitats que 

es detallen a continuació, o bé en qualsevol dels llocs i pels mitjans que estableix 
l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini de 20 
dies naturals comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la resolució 
de convocatòria al Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya:

Registre del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, carrer 
de la Diputació, 355, 08009 Barcelona.

Registre de la Direcció General de la Policia, Travessera de les Corts, 319-321, 
08029 Barcelona.

Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial de Girona, carrer de 
Vista Alegre, 5, 17004 Girona.

Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Metropolitana Sud, 
carretera de la Sanson, 66, 08980 Sant Feliu de Llobregat.

Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Central, avinguda 
Països Catalans, 169-171, sector els Trullols, 08240 Manresa.

Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Camp de Tarragona, 
autovia Tarragona-Reus, km 14,5, 43006 Tarragona.

Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial de Les Terres de 
l’Ebre, carrer del Comerç, 87, 43500 Tortosa.

Registre de la Direcció General de la Policia, Àrea Regional de Trànsit de Girona, 
carretera de Santa Coloma de Farners, km 1, polígon Mas Xirgu, 17005 Girona.

Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Pirineu Occidental, 
avinguda de Guillem Graell, s/n, 25700 la Seu d’Urgell.

Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Ponent, carrer de 
Sant Hilari, 38, 25071 Lleida.

Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Metropolitana Nord, 
carrer de l’Olivar, 6, 08400 Granollers.

Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació a Barcelona, carrer dels Almogàvers, 107-119, 08018 Barcelona.

Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació a Girona, carrer de la Sèquia, 11, entresol, 17001 Girona.

Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació a Lleida, carrer de Vallcalent, 1, 25006 Lleida.

Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior, Relacions Instituci-
onals i Participació a Tarragona, carrer del Comte de Rius, 2-8, entresol, 43003 
Tarragona.

Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior, Relacions Institucio-

nals i Participació a les Terres de l’Ebre, carrer de Lluís Canalda, 2, 3a i 4a, 43500 
Tortosa.
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Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior, Relacions Instituci-
onals i Participació a la Catalunya Central, carrer d’Àngel Guimerà, 14, 4t, 08241 
Manresa.

Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior, Relacions Institucio-

nals i Participació a l’Alt Pirineu i Aran, carrer del Comtat d’Urgell, 10, 25700 La 
Seu d’Urgell.

En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en una oicina de correus, es farà en 
sobre obert per tal que la sol·licitud sigui datada i segellada pel/per la funcionari/ària 
de correus abans de ser certiicada.

4.3 Taxa.
4.3.1 D’acord amb el que preveu la normativa vigent en matèria de taxes i preus 

públics de la Generalitat de Catalunya, per inscriure’s a la convocatòria les per-
sones aspirants hauran de satisfer la taxa de 52,35 euros. Les persones que siguin 
membres de famílies nombroses de categoria general gaudiran d’una boniicació 
del 30% de l’import de la taxa per la qual cosa hauran de satisfer la taxa de 36,65 
euros i les persones que siguin membres de famílies nombroses de categoria especial 
gaudiran d’una boniicació del 50% de la taxa per la qual cosa hauran de satisfer 
la taxa de 26,20 euros. L’acreditació documental d’aquestes circumstàncies haurà 
de realitzar-se de conformitat amb el que estableix la base 4.1.g), dins el termini 
de presentació de sol·licituds a què fa referència la base 4.2 i sens perjudici del que 
estableix la base 5.2.

4.3.2 El pagament s’ha d’efectuar en qualsevol de les oicines de la Caixa de 
Catalunya, mitjançant ingrés en caixa, o bé per gir postal o telegràic o transferència 
bancària al compte corrent núm. 0500110202701044. Generalitat de Catalunya. 
Accés a cossos de funcionaris.

Quan el pagament s’efectuï per gir postal o telegràic o transferència bancària, 
cal que hi consti com a nom del/de la remitent el de la persona aspirant, i el número 
de registre de la convocatòria i l’import. En aquest cas s’haurà d’adjuntar a la sol-
licitud una fotocòpia del resguard de la imposició.

A l’apartat de la sol·licitud reservat a l’entitat bancària ha de igurar el segell de 
la Caixa de Catalunya, el qual acreditarà l’abonament de la taxa corresponent. La 
seva mancança determinarà l’exclusió de la persona aspirant.

4.3.3 El pagament de la taxa no substituirà en cap cas el tràmit de presentació de 
la sol·licitud davant l’Administració dins del termini i en la forma escaient, d’acord 
amb el que estableix la base 4.2.

4.3.4 La manca de pagament, el pagament incomplet de la taxa o la no-acredi-
tació documental a efectes de l’exempció de pagament o la boniicació de la taxa 
determinarà l’exclusió de la persona aspirant del procés selectiu.

4.3.5 No serà procedent la devolució de la taxa en els supòsits d’exclusió de les 
proves selectives per causa imputable a la persona interessada.

4.4 Instruccions per emplenar les sol·licituds:
Per emplenar la sol·licitud, les persones aspirants han de tenir en compte les 

instruccions que iguren al revers de l’imprès i, a més a més, el següent:
a) A l’apartat Dades de la convocatòria es farà constar:
Número de registre: 52/09.
Escala/categoria: superior-comissari/ària.
Sistema d’accés: lliure o promoció interna (el torn pel qual es participa). Les 

persones participants que no facin constar cap opció a la sol·licitud s’entendrà que 
participen pel torn lliure.

b) Cal emplenar, de manera clara i amb majúscules, totes les dades que iguren 
a l’apartat Dades de la persona sol·licitant.

c) A l’apartat Formació:
Certiicat de coneixements de llengua catalana de la Secretaria de Política Lin-

güística o equivalent:
Es farà constar el nivell de coneixements de llengua catalana que té la persona 

aspirant i s’especiicarà el document acreditatiu que s’adjunta a la sol·licitud, d’acord 
amb la base 3.5.
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d) A l’apartat de Boniicació de la taxa, en el cas que la persona aspirant 
sigui membre d’una família nombrosa de categoria general o especial, ho ha 
de fer constar i haurà d’adjuntar el document acreditatiu a que fa referència la 
base 4.1.g).

e) En el moment d’efectuar l’abonament de la taxa a la Caixa de Catalunya, als 
epígrafs Núm. de compte corrent i Import de la taxa d’inscripció, del model nor-
malitzat, cal que hi igurin el número de compte i l’import de la taxa d’inscripció a 
què fa referència la base 4.3.1.

f) És imprescindible que la sol·licitud sigui signada per la persona aspirant.
g) La sol·licitud s’adreçarà al secretari general del Departament d’Interior, Re-

lacions Institucionals i Participació.

—5 Admissió de les persones aspirants
5.1 Abans del termini d’un mes a comptar des de la data de inalització 

del termini de presentació de sol·licituds, el secretari general del Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació aprovarà, mitjançant resolució, 
la llista provisional de persones admeses i excloses i la llista provisional de 
persones exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana 
en cadascun dels torns. La resolució esmentada es publicarà al Diari Oicial 
de la Generalitat de Catalunya i indicarà els llocs on s’exposen les llistes com-

pletes i certiicades de les persones aspirants admeses i excloses i dels motius 
d’exclusió i la llista de persones exemptes de realitzar la prova de coneixements 
de llengua catalana.

5.2 Les persones aspirants tindran un termini de deu dies, comptats a partir 
de l’endemà de la publicació de la resolució esmentada, per presentar possibles re-

clamacions adreçades a esmenar els defectes que s’hagin pogut produir en la llista 
provisional de persones aspirants admeses i excloses, o per adjuntar la documentació 
requerida per la convocatòria.

En el cas que les persones aspirants excloses no esmenin dins d’aquest termini 
els defectes que se’ls imputa, o no adjuntin la documentació preceptiva que n’hagi 
motivat l’exclusió, s’arxivarà la seva sol·licitud sense cap altre tràmit.

En qualsevol cas, i a i d’evitar errors i, en cas de produir-se’n, de possibilitar la 
seva esmena dins el termini i en la forma escaient, les persones participants com-

provaran fefaentment que no iguren a la llista d’excloses i també que els seus noms 
iguren a la llista d’admeses, així com el torn en què iguren.

5.3 Una vegada transcorregut un termini no superior a quinze dies des de la 
inalització del termini anterior, es faran públiques, mitjançant resolució del secretari 
general del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i pel mateix 
procediment, les llistes deinitives de les persones aspirants admeses i excloses en 
cadascun dels torns i de les persones exemptes de realitzar la prova de coneixements 
de llengua catalana, i els llocs on s’exposaran les llistes esmentades.

5.4 D’acord amb el que disposa l’article 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment ad-

ministratiu comú, amb la publicació de les resolucions esmentades al Diari Oicial 
de la Generalitat de Catalunya i l’exposició de les llistes als taulers d’anuncis als 
llocs que s’indiquin en aquestes, es considerarà realitzada la notiicació oportuna 
a les persones interessades i s’iniciaran els terminis a efectes de possibles recla-

macions o recursos.
5.5 Els errors materials, de fet i aritmètics es poden esmenar en qualsevol 

moment.

—6 Criteris professionals
6.1 Currículum.
Es tindran en compte l’experiència professional, la capacitat i la idoneïtat de les 

persones candidates, atenent als criteris de desenvolupament de les funcions enco-

manades, reciclatge professional, aportacions professionals al treball desenvolupat 
i altres aspectes curriculars a considerar.
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6.2 Entrevista.
Es realitzarà una entrevista orientada a avaluar l’adequació de les característiques 

de les persones aspirants en relació amb les funcions de la categoria de comissari/ària 
del cos de mossos d’esquadra.

—7 Òrgan assessor
L’òrgan assessor realitzarà un informe sobre els criteris professionals de les 

persones aspirants que elevarà al director general de la Policia. L’òrgan assessor el 
componen els membres següents:

Titulars:
Subdirector/a general de Recursos Humans de la Direcció General de la Poli-

cia.
Subdirector/a operatiu de la Policia.
Cap de la Comissaria General Territorial.
Suplents:
Subdirector/a general d’Administració i Serveis de la Direcció General de la 

Policia.
Cap de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona.
Coordinador/a de les Regions Policials Metropolitanes.

—8 Informes
El director general de la Policia ha d’emetre un informe previ en relació amb 

les persones aspirants que es considerin les més idònies per ocupar les places 
convocades.

—9 Curs d’adequació
D’acord amb l’informe d’idoneïtat, els candidats que reuneixin els requisits pas-

saran a realitzar un curs d’adequació impartit per l’Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya.

—10 Nomenament
Un cop superat el curs d’adequació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, 

els candidats seran nomenats comissaris/àries per resolució del secretari general del 
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació. Aquesta Resolució 
de nomenament es publicarà al Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya.

—11 Norma inal
Contra les resolucions deinitives del secretari general del Departament d’In-

terior, Relacions Institucionals i Participació les persones interessades podran 
interposar, d’acord amb l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, potestativament, recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la seva publicació o notiicació davant el secretari general del 
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, o bé recurs con-

tenciós administratiu, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos 
mesos a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notiicació, davant 
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de conformitat amb el que estableix 
l’article 10.1.a) de la Llei esmentada.

Contra els actes de tràmit que decideixen directament o indirectament el fons 
de l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar en el procés selectiu, o 
produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, les per-
sones interessades poden interposar recurs d’alçada davant el secretari general del 
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, en el termini d’un 
mes a comptar de l’endemà de la seva publicació o notiicació.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
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ANNEX 2

El model de sol·licitud és el que es va publicar al DOGC núm. 5259, pàgines 
84429 i 84430, de 17.11.2008.

(09.107.016)

*


	DISPOSICIONS
	PARLAMENT
	DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	423/VIII, de 19 de març de 2009, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 20/2008, referent a Administració, Promoció i Gestió, SA (Adigsa), corresponent al 2003 i el 2004.
	DEPARTAMENT
	DE LA VICEPRESIDÈNCIA
	RESOLUCIÓ
	VCP/1061/2009, de 8 d’abril, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions per a iniciatives adreçades a promoure el coneixement i l’ús de l’occità a Catalunya.
	RESOLUCION
	VCP/.../2009, de 8 d’abriu, pera quau se convòque concors public entara concession de subvencions entà iniciatiues adreçades a promòir era coneishença e er usatge der occitan en Catalonha
	AGÈNCIA CATALANA DE COOPERACIÓ
	AL DESENVOLUPAMENT
	RESOLUCIÓ
	VCP/1070/2009, de 3 d’abril, de publicació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incrementar l’abast i fomentar la qualitat de les accions d’educació per al desenvolupament-sensibilització en el camp de la cooperació al d
	esenvolupament i la solidaritat internacional en l’àmbit formal, no formal i informal i es convoca concurs per a la concessió de subvencions, amb caràcter pluriennal per al període corresponent als anys 2009 i 2010.
	RESOLUCIÓ
	VCP/1071/2009, de 7 d’abril, de publicació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a donar suport a projectes en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i es convoca concurs per a la concessió de subvencions amb caràcter 
	pluriennal per al període corresponent als anys 2009 i 2010.
	RESOLUCIÓ
	VCP/1072/2009, de 20 d’abril, per la qual es fan públiques les bases reguladores per concessió de subvencions en matèria d’acció humanitària i s’obre la convocatòria pública per a l’any 2009.
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	RESOLUCIÓ
	IRP/1062/2009, de 20 d’abril, per la qual es fa públic un acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	RESOLUCIÓ
	ECF/1083/2009, de 27 de març, per la qual s’atorga a l’empresa Empordavent, SL, l’aprovació del projecte executiu i declaració d’utilitat pública del parc eòlic Els Escambrons, al terme municipal d’Almatret.
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	GAP/1068/2009, de 8 d’abril, per la qual s’autoritza la constitució del Consorci per a la gestió coordinada de les obres, serveis i infraestructures del Delta de l’Ebre (COGEST-EBRE).
	RESOLUCIÓ
	GAP/1077/2009, de 17 de març, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Vilademuls i de Sant Julià de Ramis.
	RESOLUCIÓ
	GAP/1078/2009, de 30 de març, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Castellserà i de Preixens.
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a la Resolució GAP/547/2009, de 26 de febrer, de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2009 (DOGC 5333, pàgina 18635, de 6.3.2009).
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	PTO/1084/2009, de 17 d’abril, de convocatòria de diverses proves per obtenir els certificats de capacitació professional per a l’exercici de l’activitat de transportista per carretera.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	CORRECCIÓ D’ERRADES
	a la Resolució JUS/1414/2008, de 6 de maig, 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 Farmacèutics de la província
	 de Barcelona (DOGC núm. 5131, pàg. 37255, de 15.5.2008).
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a la 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 (DOG
	C núm. 5283, pàg. 93127, de 22.12.2008).
	CORRECCIÓ D’ERRADES
	a la Resolució JUS/141/2009, de 25 de gener, 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 d’Aparelladors, Arquitectes Tè
	cnics i Enginyers d’Edificació de Girona (DOGC núm. 5312, pàg. 8913, de 5.2.2009).
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	ORDRE
	EDU/194/2009, de 15 d’abril, per la qual s’aproven les bases que regeixen la concessió de beques de desplaçament i de residència, destinades a l’alumnat que cursa determinats ensenyaments postobligatoris en centres educatius de Catalunya sostinguts amb fo
	ns públics i resideix en comarques amb baixa densitat de població, i s’obre la convocatòria de concurs públic per al curs 2008-2009.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	RESOLUCIÓ
	TRE/1082/2009, de 16 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial per a l’any 2009 del Conveni col·lectiu de treball de confiteria, pastisseria i brioixeria de la província de Barcelona (codi de conveni nú
	m. 0801025).
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	RESOLUCIÓ
	MAH/1079/2009, de 2 d’abril, per la qual es fa públic l’Acord de no-aplicació del tràmit d’avaluació d’impacte ambiental del Projecte de les infrastructures per competicions FIS a Alabau, als termes municipals d’Alp i Toses.
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	RESOLUCIÓ
	IRP/1080/2009, de 17 d’abril, de convocatòria del procés selectiu pel sistema de lliure designació per cobrir vuit places de la categoria de comissari/ària de l’escala superior del cos de mossos d’esquadra de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre 
	de la convocatòria 52/09).
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	CORRECCIÓ D’ERRADES
	al Decret 43/2009, de 17 de març, de nomenament de la senyora Cristina Pellisé de Urquiza com a directora general de l’Autoritat Catalana de la Competència ( DOGC núm. 5342, pàg. 23097, de 19.3.2009).
	CORRECCIÓ D’ERRADES
	al Decret 44/2009, de 17 de març, de nomenament dels vocals del Tribunal Català de Defensa de la Competència (DOGC núm. 5342, pàg. 23098, de 19.3.2009).
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	GAP/1073/2009, de 15 d’abril, per la qual es dóna publicitat a les compensacions econòmiques que el Departament de Governació i Administracions Públiques ha concedit l’any 2008 a ajuntaments de Catalunya per retribuir càrrecs electes locals.
	RESOLUCIÓ
	GAP/1076/2009, de 15 d’abril, de convocatòria per a la provisió pel sistema de lliure designació de tres llocs singulars al Departament de Governació i Administracions Públiques (convocatòria de provisió núm. GO/006/09).
	RESOLUCIÓ
	GAP/1081/2009, de 31 de març, per la qual es fan públiques resolucions en matèria de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	PTO/1069/2009, d’1 d’abril, de delegació de la presidència de la Ponència Tècnica de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/1063/2009, de 16 d’abril, de cessament i nomenament de membres del Consell de Direcció i del Consell de Salut de la Regió Sanitària Barcelona del Servei Català de la Salut.
	RESOLUCIÓ
	SLT/1064/2009, de 17 d’abril, de cessament i nomenament de membres del Consell de Salut del Consorci Sanitari de Barcelona.
	RESOLUCIÓ
	SLT/1065/2009, de 15 d’abril, d’adaptació de diversos nomenaments a l’estructura de l’Agència de Protecció de la Salut.
	RESOLUCIÓ
	SLT/1066/2009, de 6 d’abril, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de responsable de Processament de la Base de Dades de Mortalitat del Departament de Salut (convocatòria de provisió núm. SA/009/09).
	RESOLUCIÓ
	SLT/1067/2009, de 2 d’abril, de nomenament del senyor Josep Jiménez i Villa com a cap de la Divisió d’Avaluació de Serveis del Servei Català de la Salut.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a la Resolució TRE/783/2009, de 10 de març, de cessament i nomenament de membres del Consell de Relacions Laborals (DOGC núm. 5349, pàg. 26883, de 30.3.2009).
	CONSELL DE L’AUDIOVISUAL
	DE CATALUNYA
	ACORD
	69/2009, de 15 d’abril, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, pel qual s’accepta la renúncia del senyor Jordi Pericàs i Torguet com a secretari general del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
	ACORD
	70/2009, de 15 d’abril, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, pel qual es nomena el senyor Joan Barata i Mir secretari general del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT DE GIRONA
	RESOLUCIÓ
	de 3 d’abril de 2009, per la qual es fa públic el nomenament de dues persones com a funcionaris de carrera de l’escala administrativa.
	RESOLUCIÓ
	de 3 d’abril de 2009, per la qual es fa públic el nomenament de la senyora M. Teresa Fornells Rodríguez com a funcionària de carrera de l’escala auxiliar administrativa.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	EDICTE
	de 6 de març de 2009, de notificació de la imposició d’una sanció de l’expedient sancionador núm. LSE-127/08.
	EDICTE
	de 18 de març de 2009, de notificació de la imposició d’una sanció en l’expedient sancionador núm. LSE-102/08.
	EDICTE
	de 25 de març de 2009, pel qual es notifica la resolució de l’expedient sancionador núm. NSE-4/2008.
	SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
	EDICTE
	de 7 d’abril de 2009, de notificació d’inici d’expedients sancionadors.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	RESOLUCIÓ
	ECF/1075/2009, de 2 d’abril, per la qual es fa públic el resultat de la 270a subhasta de pagarés de la tresoreria de la Generalitat de Catalunya del dia 2 d’abril de 2009.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre l’autorització administrativa, la declaració d’utilitat pública i l’aprovació del projecte d’execució de les instal·lacions de gas natural “Connexió a l’armari de regulació de la urbanització Roca Gran de Villar”, al terme munic
	ipal de Sant Feliu de Codines (exp. 00003229/09).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa per a l’emmagatzematge i subministrament de gas liquat del petroli canalitzat als nuclis urbans de Escunhau i Casarilh, al terme municipal de Vielha (exp. 25-00013648-2009).
	ANONCI
	d’informacion publica sus era sollicitud d’autorizacion administrativa entar emmagazinatge e forniment de gas liquat deth petròli canalizat enes nuclèus urbans d’Escunhau e Casarilh, en tèrme municipau de Vielha (exp. 25-00013648-2009).
	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 Maials, al terme municipal de Maials (exp. 25-00015193-2009).
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	PTO/1086/2009, de 9 d’abril, per la qual se sotmet a informació pública la relació dels béns i els drets afectats per l’execució de les obres del Projecte MR-05919.1, dels termes municipals d’Alfara de Carles i Xerta.
	PORTS DE LA GENERALITAT
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a l’Anunci d’informació pública sobre una concessió administrativa al port del Port de la Selva. (DOGC núm. 5357, pàg. 30094, de 9.4.2009).
	GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SAU
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la adjudicació d’un contracte d’obres.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte (2009/S87).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte (2009/S86).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte (2009/S85).
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis (JU-154/09).
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	ANUNCI
	de procediment obert per a la licitació d’un contracte de servei (exp. G935 N09/228).
	ANUNCI
	de procediment obert per a la licitació d’un subministrament (exp. G649.N09/048).
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	EDICTE
	de 25 de març de 2009, d’informació pública sobre l’expedient d’autorització per a l’establiment d’una farmaciola al municipi de Santa Margarida de Montbui.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 26 de març de 2009, de notificació de resolució d’inici d’expedient de revocació de subvencions (2005/T/0219).
	DEPARTAMENT
	D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
	EDICTE
	de 8 d’abril de 2009, pel qual se sotmet a informació pública el projecte de decret de regulació dels serveis tècnics de punt de trobada.
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis (exp. 101/09).
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis (exp. 125/09).
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	EDICTE
	de 2 d’abril de 2009, de notificació de proposta de resolució de l’expedient sancionador (C-L-33/2009).
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	ANUNCI
	sobre una sol·licitud d’investigació i modificació de característiques d’una concessió d’aigües subterrànies a l’aqüífer classificat de la baixa Tordera (ref. CC2008000706).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2008000084).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. AA2007001667).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2008000432).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2008000597).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2008000651).
	ADIGSA, EMPRESA PÚBLICA
	EDICTE
	de 15 d’abril de 2009, de notificació de diverses resolucions d’expedients en matèria d’habitatge.
	EDICTE
	de 15 d’abril de 2009, de notificació de diverses resolucions d’expedients en matèria d’habitatge.
	EDICTE
	de 15 d’abril de 2009, de notificació de diverses resolucions d’expedients en matèria d’habitatge.
	EDICTE
	de 15 d’abril de 2009, de notificació de diverses resolucions d’expedients en matèria d’habitatge.
	EDICTE
	de 15 d’abril de 2009, de notificació de diverses resolucions d’expedients en matèria d’habitatge.
	EDICTE
	de 15 d’abril de 2009, de notificació de diverses resolucions d’expedients en matèria d’habitatge.
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
	ANUNCI
	pel qual es convoca un procediment obert de subministrament.
	UNIVERSITAT DE GIRONA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte de subministrament.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte d’obra.
	DIVERSOS
	CONSORCI DE L’AUDITORI I L’ORQUESTRA
	CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA
	CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA DE CATALUNYA
	CONSORCI DEL TEATRE BARTRINA DE REUS
	CONSORCI TELEDIGITAL MARESME NORD
	CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ
	EUROPEA DE AUTOMOCIÓN, SCCL
	FUNDACIÓ PRIVADA IMIM
	IES OLORDA
	IES PEDRAFORCA
	IES LA PINEDA
	TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA
	AJUNTAMENTS
	ALFORJA
	BADALONA
	LA BISBAL D’EMPORDÀ
	CANOVELLES
	CANYELLES
	CASTELLBELL I EL VILAR
	CERDANYOLA DEL VALLÈS
	CUNIT
	ESPOLLA
	FONOLLOSA
	L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
	MANLLEU.
	EL PAPIOL
	PARETS DEL VALLÈS
	PUIGDÀLBER
	QUART
	RIELLS I VIABREA
	RUBÍ
	SALLENT
	SANT ADRIÀ DE BESÒS
	SANT BOI DE LLOBREGAT
	SANT FELIU DE GUÍXOLS
	SANT FELIU DE LLOBREGAT
	SANT LLORENÇ D’HORTONS
	SANTA COLOMA DE GRAMENET
	SARRAL
	TEIÀ
	TONA
	ULLDECONA
	VACARISSES
	VALLS
	EL VENDRELL
	VENTALLÓ
	VERDÚ
	VIC
	VILOPRIU
	CONSELLS
	COMARCALS
	PALLARS JUSSÀ
	DIPUTACIONS
	TARRAGONA
	ENTITATS
	METROPOLITANES
	ENTITAT METROPOLITANA DEL TRANSPORT
	INSTITUT METROPOLITÀ DEL TAXI
	ALTRES
	ORGANISMES
	ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DELS MUNTELLS
	ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX
	ADMINISTRACIÓ 
	DE JUSTÍCIA
	TRIBUNAL SUPREM
	EDICTE
	de la Secció núm. 3 de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, sobre recurs de cassació (exp. 4270/2006).
	TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA
	EDICTE
	de la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu (exp. 318/2009).
	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. 82/2009).
	AUDIÈNCIES PROVINCIALS
	EDICTE
	de la Secció Tretzena de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (rotlle 286/2008).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 84 de Madrid, sobre declaració d’hereus abintestat (exp. 1351/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 30 de Barcelona, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 382/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Badalona, sobre procediment de separació contenciosa (exp. 1128/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Tarragona, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 1117/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 7 Rubí, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 167/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 47 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 144/2009-C1).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 56 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 846/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Vilanova i la Geltrú, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 346/2004).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Blanes, sobre actuacions de judici verbal (exp. 39/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Santa Coloma de Gramenet, sobre actuacions d’expedient de domini de represa del tracte (exp. 93/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Terrassa, sobre procediment ordinari (exp. 1068/2006).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Vilanova i la Geltrú, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 540/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Sabadell, sobre actuacions d’expedient de domini per a la represa del tracte (exp. 1300/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 13 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1405/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 16 de Barcelona, sobre actuacions de judici executiu (exp. 726/2005).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Badalona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 1337/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Cerdanyola del Vallès, sobre actuacions de judici verbal (exp. 311/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Cerdanyola del Vallès, sobre actuacions de judici verbal (exp. 255/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Cerdanyola del Vallès, sobre actuacions de judici verbal (exp. 249/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Cerdanyola del Vallès, sobre actuacions de judici verbal (exp. 305/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 41 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 852/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 51 de Barcelona, sobre actuacions de judici de divorci contenciós (exp. 154/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 47 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 815/2008-D1).
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a l’Edicte del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Santa Coloma de Gramenet, sobre procediment ordinari (exp. 102/2008) publicat al DOGC núm. 5361, pàg. 31975, de 17.4.2009.
	jutjats mercantils
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 1 de Tarragona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 99/2007).
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 3 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 192/2008-D2).

		2009-04-24T15:54:20+0200
	Edició Diari Oficial Generalitat de Catalunya
	Signatura digital




