
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LLISTES DEFINITIVES FAS 2009 

 
 
 
Avui dia 30/11/2010 s’ha publicat al DOGC la resolució de les llistes 
definitives del FAS 2009, de concessió i exclusió, que es van signar el passat 
dia 16/11/2010. 
 
Aquest any els imports dels ajuts tindran un increment d’un 7 % per tal 
d’adaptar-se a la dotació econòmica prevista pel FAS d’aquest any i al 
nombre de sol·licituds admeses. 
 
Les llistes definitives les podeu consultar a la vostra PGME, a la Intranet de 
la DGP i a les delegacions territorials del DIRiP, tan mateix també podeu 
trucar a la seu del sindiCAT, on també estan a la vostra disposició. 
 
Per qualsevol incidència en la concessió, teniu l’àrea jurídica del sindicat per 
fer el recurs corresponent. 
 
 
Salut! 
 
 
 
 
 
Jordi MESTRES 
Delegat del CAT a la Comissió d’Acció Social 
Catalunya a 30 de novembre de 2010 
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RESOLUCIÓ
IRP/3807/2010, de 24 de novembre, per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes 
de concessió i exclusió d’ajuts del fons d’acció social per al personal funcionari 
del cos de mossos d’esquadra per a l’any 2009.

Atès que la Comissió d’Acció Social del cos de mossos d’esquadra ha aprovat, en 
data 16 de novembre de 2010, la proposta de llistes definitives d’admesos i exclo-
sos a la convocatòria del fons d’acció social per als membres del cos dels mossos 
d’esquadra.

Atès el que disposa el punt 9.3 de les bases generals del fons d’acció social apro-
vades per la resolució IRP/1141/2010, de 13 d’abril de 2010, de convocatòria per 
a la concessió d’ajuts del fons d’acció social per als membres del cos de mossos 
d’esquadra per a l’any 2009;

En ús de les competències que estableix l’article 16 de la Llei 10/1994, d’11 de 
juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, desplegades pel Decret 
157/1996, de 14 de maig, i l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’or-
ganització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, i d’acord amb l’article 3.3 del Decret 421/2006, de 28 de novembre, de 
creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atesa la Resolució IRP/4054/2008, de 18 de desembre (DOGC núm. 5298, de 
16.1.2009), de delegació de competències del conseller d’Interior, Relacions Insti-
tucionals i Participació en diversos òrgans del Departament, per la qual es delega 
en el director general de la Policia la convocatòria i la resolució de concessió dels 
ajuts del fons d’acció social del personal de la policia de la Generalitat-mossos 
d’esquadra;

Atès que per la Resolució IRP/826/2009, de 31 de març, el conseller d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació encarrega, amb caràcter temporal, al secretari 
de Seguretat les funcions corresponents al/a la director/a general de la Policia,

RESOLC:

—1 Aprovar i fer públiques les llistes de concessió i exclusió d’ajuts del fons d’acció 
social per al personal funcionari del cos de mossos d’esquadra per a l’any 2009.

—2 Exposar aquestes llistes a la intranet del cos de mossos d’esquadra. Els Ser-
veis Centrals del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i 
les delegacions territorials del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació disposaran de la diligència que resol les llistes definitives i d’un fitxer 
informatitzat de la llista provisional del personal admès i exclòs a la convocatòria 
per a la seva consulta. Així mateix, cada funcionari podrà conèixer l’estat de la/les 
seva/es sol·licitud/s, utilitzant el número d’usuari personal, a l’aplicació de la policia 
de la Generalitat-mossos d’esquadra.

—3 Publicar aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

—4 Traslladar a l’òrgan pagador corresponent la relació de beneficiaris d’ajuts.

DISPOSICIÓ FINAL

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar, potestativament, recurs de reposició davant el secretari 
de Seguretat, en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la seva publicació al 
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DOGC o, directament, recurs contenciós administratiu davant el corresponent jutjat 
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que estableix la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

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

Barcelona, 24 de novembre de 2010

JOAN DELORT I MENAL

Secretari de Seguretat

(10.327.137)
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	de ć de novembre de ȀĀ, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referents al municipi d’Abrera.
	EDICTE
	de Ā㠀 搀攀 渀漀瘀攀洀戀爀攀 搀攀 ��Ⰰ 猀漀戀爀攀 甀渀 愀挀漀爀搀 搀攀 氀愀 䌀漀洀椀猀猀椀 吀攀爀爀椀琀漀爀椀愀氀 搠ᤀ唀爀戀愀渀椀猀洀攀 搀攀 䈀愀爀挀攀氀漀渀愀 爀攀昀攀爀攀渀琀 愀氀 洀甀渀椀挀椀瀀椀 搀攀 嘀椀氀愀猀猀愀爀 搀攀 䴀愀爀�
	EDICTE
	de Ā㤀 搀攀 渀漀瘀攀洀戀爀攀 搀攀 ��Ⰰ 猀漀戀爀攀 甀渀愀 爀攀猀漀氀甀挀椀 搀攀氀 搀椀爀攀挀琀漀爀 最攀渀攀爀愀氀 搠ᤀ唀爀戀愀渀椀猀洀攀 瀀攀爀 氀愀 焀甀愀氀 猠ᤀ愀瀀爀漀瘀愀 氀愀 琀爀愀洀愀 甀爀戀愀渀愀 挀漀渀猀漀氀椀搀愀搀愀 搀攀氀 洀甀渀椀挀椀瀀椀 搀攀 䜀甀椀猀猀漀渀愀�
	EDICTE
	de Ā㤀 搀攀 渀漀瘀攀洀戀爀攀 搀攀 ��Ⰰ 猀漀戀爀攀 甀渀愀 爀攀猀漀氀甀挀椀 搀攀氀 搀椀爀攀挀琀漀爀 最攀渀攀爀愀氀 搠ᤀ唀爀戀愀渀椀猀洀攀 瀀攀爀 氀愀 焀甀愀氀 猠ᤀ愀瀀爀漀瘀愀 氀愀 琀爀愀洀愀 甀爀戀愀渀愀 挀漀渀猀漀氀椀搀愀搀愀 搀攀氀 洀甀渀椀挀椀瀀椀 搠ᤀ䄀氀瀀椀挀愀琀�
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	ORDRE
	EDU/ԅȀ⼂��Ⰰ 搀攀 㠀 搀攀 渀漀瘀攀洀戀爀攀Ⰰ 瀀攀爀 氀愀 焀甀愀氀 猠ᤀ椀渀挀氀漀甀攀渀 搀椀瘀攀爀猀攀猀 焀甀愀氀椀昀椀挀愀挀椀漀渀猀 瀀爀漀昀攀猀猀椀漀渀愀氀猀 椀 攀氀猀 挀漀爀爀攀猀瀀漀渀攀渀琀猀 洀搀甀氀猀 昀漀爀洀愀琀椀甀猀 攀渀 攀氀 䌀愀琀氀攀最 搀攀 儀甀愀氀椀昀椀挀愀挀椀漀渀猀 倀爀漀昀攀猀猀椀漀渀愀氀猀 搀攀 䌀愀琀愀氀甀渀礀愀 椀 攀氀 䌀愀琀氀攀最 䴀漀搀甀氀愀爀 䤀渀琀攀最爀愀琀 搀攀 䘀漀爀洀愀挀椀 倀爀漀昀攀猀猀椀漀渀愀氀�
	RESOLUCIÓ
	EDU/̇9Ѐ⼂��Ⰰ 搀攀 Ԁ 搀攀 渀漀瘀攀洀戀爀攀Ⰰ 瀀攀爀 氀愀 焀甀愀氀 猠ᤀ愀甀琀漀爀椀琀稀愀 氀愀 洀漀搀椀昀椀挀愀挀椀 搀攀 氀愀 搀攀渀漀洀椀渀愀挀椀 攀猀瀀攀挀昀椀挀愀 搀攀氀 挀攀渀琀爀攀 攀搀甀挀愀琀椀甀 瀀爀椀瘀愀琀 䜀愀爀戀Ⰰ 搠ᤀ䔀猀瀀氀甀最甀攀猀 搀攀 䰀氀漀戀爀攀最愀琀�
	RESOLUCIÓ
	EDU/̇9Ԁ⼂��Ⰰ 搀攀 Ȁ 搀攀 渀漀瘀攀洀戀爀攀Ⰰ 瀀攀爀 氀愀 焀甀愀氀 猠ᤀ愀甀琀漀爀椀琀稀愀 攀氀 挀愀渀瘀椀 搀攀 琀椀琀甀氀愀爀 搀攀氀 挀攀渀琀爀攀 搠ᤀ攀搀甀挀愀挀椀 椀渀昀愀渀琀椀氀 䰀漀猀 䄀渀最攀氀攀猀Ⰰ 搀攀 氠ᤀ䠀漀猀瀀椀琀愀氀攀琀 搀攀 䰀氀漀戀爀攀最愀琀�
	RESOLUCIÓ
	EDU/̇9܀⼂��Ⰰ 搀攀 Ԁ 搀攀 渀漀瘀攀洀戀爀攀Ⰰ 瀀攀爀 氀愀 焀甀愀氀 猠ᤀ愀甀琀漀爀椀琀稀愀 氠ᤀ漀戀攀爀琀甀爀愀 搀攀氀 挀攀渀琀爀攀 搠ᤀ攀搀甀挀愀挀椀 椀渀昀愀渀琀椀氀 瀀爀椀瘀愀琀 䔀氀猀 刀漀猀猀椀渀礀漀氀猀Ⰰ 搀攀 䜀爀愀渀漀氀氀攀爀猀�
	RESOLUCIÓ
	EDU/̇98/ȀĀ, de ą de novembre, per la qual s’autoritza el canvi de titular del centre d’educació infantil privat L’Alzina, de Granollers.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	ACORD
	GOV/ȂȀ⼂��Ⰰ 搀攀 ̀ 搀攀 渀漀瘀攀洀戀爀攀Ⰰ 瀀攀氀 焀甀愀氀 攀猀 爀攀挀氀愀猀猀椀昀椀挀愀渀 挀漀洀 愀 昀攀猀琀愀 瀀愀琀爀椀洀漀渀椀愀氀 搠ᤀ椀渀琀攀爀猀 渀愀挀椀漀渀愀氀 氀攀猀 䘀攀猀琀攀猀 搀攀氀 吀甀爀愀 搠ᤀ伀氀漀琀�
	ACORD
	GOV/Ȃ̀⼂��Ⰰ 搀攀 ̀ 搀攀 渀漀瘀攀洀戀爀攀Ⰰ 瀀攀氀 焀甀愀氀 攀猀 爀攀挀氀愀猀猀椀昀椀挀愀 挀漀洀 愀 昀攀猀琀愀 瀀愀琀爀椀洀漀渀椀愀氀 搠ᤀ椀渀琀攀爀猀 渀愀挀椀漀渀愀氀 䰀愀 倀爀漀挀攀猀猀 搀攀 嘀攀爀最攀猀�
	ACORD
	GOV/ȂЀ⼂��Ⰰ 搀攀 ̀ 搀攀 渀漀瘀攀洀戀爀攀Ⰰ 瀀攀氀 焀甀愀氀 攀猀 爀攀挀氀愀猀猀椀昀椀挀愀 挀漀洀 愀 昀攀猀琀愀 瀀愀琀爀椀洀漀渀椀愀氀 搠ᤀ椀渀琀攀爀猀 渀愀挀椀漀渀愀氀 氀愀 䘀攀猀琀愀 䴀愀樀漀爀 搀攀 匀愀渀琀 䘀攀氀椀甀 搀攀 倀愀氀氀攀爀漀氀猀�
	ACORD
	GOV/ȂԀ⼂��Ⰰ 搀攀 ̀ 搀攀 渀漀瘀攀洀戀爀攀Ⰰ 瀀攀氀 焀甀愀氀 攀猀 搀攀挀氀愀爀愀 昀攀猀琀愀 琀爀愀搀椀挀椀漀渀愀氀 搠ᤀ椀渀琀攀爀猀 渀愀挀椀漀渀愀氀 氀攀猀 䘀攀猀琀攀猀 儀甀椀渀焀甀攀渀渀愀氀猀 搠ᤀ䄀氀挀愀渀愀爀�
	ACORD
	GOV/Ȃ⼂��Ⰰ 搀攀 ̀ 搀攀 渀漀瘀攀洀戀爀攀Ⰰ 瀀攀氀 焀甀愀氀 攀猀 爀攀挀氀愀猀猀椀昀椀挀愀 挀漀洀 愀 攀氀攀洀攀渀琀 昀攀猀琀椀甀 瀀愀琀爀椀洀漀渀椀愀氀 搠ᤀ椀渀琀攀爀猀 渀愀挀椀漀渀愀氀 攀氀 䈀愀氀氀 搀攀氀 匀愀渀琀 䌀爀椀猀琀 搀攀 匀愀氀漀洀�
	ACORD
	GOV/Ȃ܀⼂��Ⰰ 搀攀 ̀ 搀攀 渀漀瘀攀洀戀爀攀Ⰰ 瀀攀氀 焀甀愀氀 攀猀 搀攀挀氀愀爀愀 昀攀猀琀愀 琀爀愀搀椀挀椀漀渀愀氀 搠ᤀ椀渀琀攀爀猀 渀愀挀椀漀渀愀氀 氀攀猀 䘀攀猀琀攀猀 儀甀椀渀焀甀攀渀渀愀氀猀 搠ᤀ唀氀氀搀攀挀漀渀愀�
	ACORD
	GOV/Ȃ8/ȀĀ, de ȃ de novembre, pel qual es declara com a festa tradicional d’interès nacional el Divendres Sant de la Selva del Camp, i com a element festiu patrimonial d’interès nacional el seu Via Crucis al Calvari.
	ACORD
	GOV/Ȃ9/ȀĀ, de ȃ de novembre, pel qual es reclassifica com a element festiu patrimonial d’interès nacional el Via Crucis Vivent de Sant Hilari Sacalm.
	ACORD
	GOV/ȃ̀⼂��Ⰰ 搀攀 ̀ 搀攀 渀漀瘀攀洀戀爀攀Ⰰ 瀀攀氀 焀甀愀氀 攀猀 挀漀渀猀琀椀琀甀攀椀砀 攀氀 䌀漀渀猀漀爀挀椀 툀瀀攀爀愀 愀 䌀愀琀愀氀甀渀礀愀 椀 猀攀 渠ᤀ愀瀀爀漀瘀攀渀 攀氀猀 䔀猀琀愀琀甀琀猀�
	ACORD
	GOV/ȃЀ⼂��Ⰰ 搀攀 ̀ 搀攀 渀漀瘀攀洀戀爀攀Ⰰ 瀀攀氀 焀甀愀氀 猠ᤀ愀瀀爀漀瘀愀 氀愀 挀漀渀猀琀椀琀甀挀椀 搀攀氀 䌀漀渀猀漀爀挀椀 搀攀氀 䴀甀猀攀甀 搀攀 䌀椀渀挀椀攀猀 一愀琀甀爀愀氀猀 搀攀 䈀愀爀挀攀氀漀渀愀�
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	ACORD
	GOV/ȃԀ⼂��Ⰰ 搀攀 ̀ 搀攀 渀漀瘀攀洀戀爀攀Ⰰ 瀀攀氀 焀甀愀氀 猠ᤀ愀瀀爀漀瘀愀 攀氀 倀氀愀 搀椀爀攀挀琀漀爀 搀攀 洀愀氀愀氀琀椀攀猀 搀攀 氠ᤀ愀瀀愀爀攀氀氀 爀攀猀瀀椀爀愀琀漀爀椀�
	ACORD
	GOV/ȃ⼂��Ⰰ 搀攀 ̀ 搀攀 渀漀瘀攀洀戀爀攀Ⰰ 瀀攀氀 焀甀愀氀 猠ᤀ愀瀀爀漀瘀愀 攀氀 倀氀愀 搠ᤀ椀渀渀漀瘀愀挀椀 搠ᤀ愀琀攀渀挀椀 瀀爀椀洀爀椀愀 椀 猀愀氀甀琀 挀漀洀甀渀椀琀爀椀愀�
	ACORD
	GOV/ȃ܀⼂��Ⰰ 搀攀 ̀ 搀攀 渀漀瘀攀洀戀爀攀Ⰰ 瀀攀氀 焀甀愀氀 猠ᤀ愀瀀爀漀瘀愀 攀氀 倀氀愀 搀椀爀攀挀琀漀爀 搀攀 氀攀猀 洀愀氀愀氀琀椀攀猀 爀攀甀洀琀椀焀甀攀猀 椀 搀攀 氠ᤀ愀瀀愀爀攀氀氀 氀漀挀漀洀漀琀漀爀�
	ACORD
	SLT/ȃ9/ȀĀ, de ȃ de novembre, de delegació de competències sancionadores en l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat en matèria de prevenció i assistència de substàncies que poden generar dependència.
	CORRECCIÓ D’ERRADES
	a l’Acord GOV/ȄԀ⼂�9, de Ȃ de desembre, pel qual s’aprova la formalització del Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona per al traspàs a l’Administració de la Generalitat de Catalunya dels serveis assiste
	ncials Emili Mira i López (DOGC núm. ԇȂ, pàg. ܀Ѓ8, de ȇ.9.ȀĀ).
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	ORDRE
	AAR/ԅ̀⼂��Ⰰ 搀攀 Ѐ 搀攀 渀漀瘀攀洀戀爀攀Ⰰ 瀀攀爀 氀愀 焀甀愀氀 攀猀 洀漀搀椀昀椀挀愀 氠ᤀ伀爀搀爀攀 䄀䄀刀⼃99/ȀĀ, de Ȁ de juliol, per la qual es prohibeix temporalment la pesca d’encerclament en aigües interiors del litoral de Catalunya.
	RESOLUCIÓ
	AAR/̀㠀̀⼂��Ⰰ 搀攀 Ѐ 搀攀 渀漀瘀攀洀戀爀攀Ⰰ 瀀攀爀 氀愀 焀甀愀氀 攀猀 昀愀 瀀切戀氀椀挀 攀氀 䌀漀渀瘀攀渀椀 爀攀最甀氀愀搀漀爀 猀椀最渀愀琀 瀀攀氀 䐀攀瀀愀爀琀愀洀攀渀琀 搠ᤀ䄀最爀椀挀甀氀琀甀爀愀Ⰰ 䄀氀椀洀攀渀琀愀挀椀 椀 䄀挀挀椀 刀甀爀愀氀Ⰰ 匀䔀䤀䄀匀䄀 搀攀氀 一漀爀搀攀猀琀攀Ⰰ 匀䄀Ⰰ 椀 氀愀 挀漀洀甀渀椀琀愀琀 搀攀 爀攀最愀渀琀猀 搀攀 氀愀 䴀甀最愀Ⰰ 洀愀爀最攀 搀爀攀琀Ⰰ 瀀攀爀 愀 氀愀 挀漀渀猀琀爀甀挀挀椀 椀 攀砀瀀氀漀琀愀挀椀 �
	e les obres de modernització i consolidació dels regadius de la Comunitat de regants de la Muga, marge dret.
	RESOLUCIÓ
	AAR/̀㠀Ѐ⼂��Ⰰ 搀攀 Ѐ 搀攀 渀漀瘀攀洀戀爀攀Ⰰ 瀀攀爀 氀愀 焀甀愀氀 攀猀 昀愀 瀀切戀氀椀挀 攀氀 䌀漀渀瘀攀渀椀 爀攀最甀氀愀搀漀爀 攀渀琀爀攀 䐀攀瀀愀爀琀愀洀攀渀琀 搠ᤀ䄀最爀椀挀甀氀琀甀爀愀Ⰰ 䄀氀椀洀攀渀琀愀挀椀 椀 䄀挀挀椀 刀甀爀愀氀Ⰰ 匀䔀䤀䄀匀䄀 搀攀氀 一漀爀搀攀猀琀攀Ⰰ 匀䄀Ⰰ 椀 氀愀 挀漀洀甀渀椀琀愀琀 搀攀 爀攀最愀渀琀猀 搀攀 氀愀 倀爀攀猀愀 搀攀 䌀漀氀漀洀攀爀猀Ⰰ 瀀攀爀 愀 氀愀 挀漀渀猀琀爀甀挀挀椀 椀 攀砀瀀氀漀琀愀挀椀 搀攀 氀�
	s obres de modernització i consolidació dels regadius de la comunitat de regants de la Presa de Colomers. Millora del Rec d’Albons.
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	AGÈNCIA DE GESTIÓ D’AJUTS UNIVERSITARIS
	I DE RECERCA
	RESOLUCIÓ
	IUE/̇9̀⼂��Ⰰ 搀攀 Ѐ 搀攀 渀漀瘀攀洀戀爀攀Ⰰ 瀀攀爀 氀愀 焀甀愀氀 猠ᤀ愀洀瀀氀椀愀 氠ᤀ椀洀瀀漀爀琀 最氀漀戀愀氀 搀攀猀琀椀渀愀琀 愀 氀愀 挀漀渀瘀漀挀愀琀爀椀愀 搠ᤀ愀樀甀琀猀 愀 氀愀 洀漀戀椀氀椀琀愀琀 椀渀琀攀爀渀愀挀椀漀渀愀氀 搀攀 氠ᤀ攀猀琀甀搀椀愀渀琀愀琀 愀洀戀 爀攀挀漀渀攀椀砀攀洀攀渀琀 愀挀愀搀洀椀挀 搀攀 氀攀猀 甀渀椀瘀攀爀猀椀琀愀琀猀 漀 搀攀氀猀 挀攀渀琀爀攀猀 搠ᤀ攀猀琀甀搀椀猀 猀甀瀀攀爀椀漀爀猀 搠ᤀ攀渀猀攀渀礀愀洀攀渀琀猀 愀爀琀猀�
	ics de Catalunya per al curs ȀĀ-Ȁā (MOBINT).
	DEPARTAMENT
	D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
	ACORD
	GOV/ȃ�⼂��Ⰰ 搀攀 ̀ 搀攀 渀漀瘀攀洀戀爀攀Ⰰ 瀀攀氀 焀甀愀氀 猠ᤀ愀瀀爀漀瘀愀 氀愀 瀀爀爀爀漀最愀 搀攀氀 倀氀愀 搀攀 琀爀愀渀猀昀漀爀洀愀挀椀 搀攀氀 戀愀爀爀椀 搀攀 氀愀 䴀椀渀愀 瀀攀爀 愀氀 瀀攀爀漀搀攀 �Āⴂ�Ԁ�
	ACORD
	GOV/ȃĀ⼂��Ⰰ 搀攀 ̀ 搀攀 渀漀瘀攀洀戀爀攀Ⰰ 瀀攀氀 焀甀愀氀 猠ᤀ愀瀀爀漀瘀愀 攀氀 倀氀愀 搀攀 焀甀愀氀椀琀愀琀 搀攀氀猀 猀攀爀瘀攀椀猀 猀漀挀椀愀氀猀 搀攀 䌀愀琀愀氀甀渀礀愀 ��ⴂ�̀�
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	ACORD
	GOV/ȃ8/ȀĀ, de ȃ de novembre, pel qual s’aprova el Programa de Mesures del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya.
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	RESOLUCIÓ
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