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Disposicions

DEPARTAMENT
D’INTERIOR, RELACIONS
INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ

DECRET

216/2008, de 4 de novembre, de modiicació del Decret 272/1995, de 28 de 
setembre, de regulació de l’exercici de competències en matèria de seguretat 
privada.

Mitjançant el Decret 272/1995, de 28 de setembre, es va regular l’exercici de les 
competències que corresponen a la Generalitat de Catalunya en matèria de segu-

retat privada i es van determinar els òrgans del Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació als quals correspon exercitar-les, d’acord amb el Reial 
decret 2364/1994, de 9 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat 
privada, en desplegament de la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció 
de la seguretat ciutadana, i de la Llei 23/1992, de 30 de juliol, de seguretat privada. 
Així mateix, pel Decret 110/2006, de 25 d’abril, es va modiicar el Decret 272/1995, 
de 28 de setembre, esmentat.

L’article 163 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que correspon a la 
Generalitat l’execució de la legislació de l’Estat, tant en relació amb l’autorització 
de les empreses de seguretat privada que tenen llur domicili social a Catalunya i 
l’àmbit d’actuació de les quals no ultrapassa el territori de Catalunya, com pel que 
fa a la inspecció i la sanció de les activitats de seguretat privada que s’acompleixen a 
Catalunya, l’autorització dels centres de formació del personal de seguretat privada 
i la coordinació dels serveis de seguretat i investigació privades amb la policia de 
la Generalitat i les policies locals de Catalunya.

En virtut de l’article 3.6 de la Llei 10/2007, de 30 de juliol, de l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya, correspon a aquest Institut autoritzar els centres de formació 
del personal de seguretat privada, així com la realització d’activitats de formació 
d’aquest personal d’acord amb la legislació vigent aplicable.

Mitjançant la disposició inal onzena del Decret 243/2007, de 6 de novembre, 
d’estructura del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, i sens 
perjudici de les funcions que corresponen al conseller i als òrgans de la Secretaria 
de Seguretat, es va establir el disseny territorial de l’exercici de les competències 
en matèria de seguretat privada.

Per Acord de la Junta de Seguretat de Catalunya de 27 de desembre de 2007 
es va aprovar el Conveni entre el Ministeri de l’Interior i el Departament d’In-

terior, Relacions Institucionals i Participació en matèria de seguretat privada, 
de la mateixa data, el qual preveu, a la clàusula setena, que a partir de la seva 
signatura la inspecció, el control i la sanció de les activitats de seguretat pri-
vada que es realitzin a Catalunya correspondran a la policia de la Generalitat-
mossos d’esquadra i als òrgans que determini la Generalitat de Catalunya en 
desplegament de la legislació vigent i d’acord amb el que estableix l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya.

En conseqüència, mitjançant aquest Decret s’assumeixen les competències 
que han estat atorgades a la Generalitat de Catalunya a través de l’Estatut d’au-

tonomia en matèria de seguretat privada i algunes de les quals es materialitzen 
en els termes que preveu el Conveni abans esmentat, aprovat per la Junta de 
Seguretat, la qual cosa es concreta en la modiicació de la regulació de l’exercici 
d’aquestes funcions i la determinació dels òrgans competents que preveuen 
el Decret 272/1995, de 28 de setembre, i el Decret 110/2006, de 25 d’abril, de 
modiicació de l’anterior.

De conformitat amb el que s’acaba d’exposar i d’acord amb el dictamen de la 
Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d’Interior, Relacions Insti-
tucionals i Participació, i amb la deliberació prèvia del Govern,
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DECRETO:

Article únic
Modiicació del Decret 272/1995, de 28 de setembre, de regulació de l’exercici de 
competències en matèria de seguretat privada

El Decret 272/1995, de 28 de setembre, de regulació de l’exercici de competències 
en matèria de seguretat privada, queda modiicat com segueix:

1. S’afegeix la lletra f) a l’article 2:
“f) Els centres de formació del personal de seguretat privada que desenvolupin 

la seva activitat a Catalunya, a l’efecte de la seva autorització, la qual correspon al 
director de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.”

2. S’afegeix la lletra g) a l’article 2:
“g) La inspecció i la sanció de les activitats de seguretat privada que s’acomplei-

xen a Catalunya, les quals corresponen a la Generalitat de Catalunya a través dels 
òrgans i en els termes que determina aquest Decret.”

3. Es modiica l’article 4 bis, que queda redactat de la manera següent:
“Article 4 bis
”Atribucions de la persona titular de la Secretaria de Seguretat
”Correspon a la persona titular de la Secretaria de Seguretat:
”a) Autoritzar les empreses de seguretat i acordar-ne la cancel·lació en el Registre 

especial d’empreses de seguretat de Catalunya.
”b) La coordinació dels serveis de seguretat i investigació privades amb la policia 

de la Generalitat i les policies locals de Catalunya, en els termes que es ixin per 
ordre del conseller.

”c) Vetllar per la coordinació i transmissió de la informació recíproca entre el 
Departament i el Ministeri de l’Interior, d’acord amb la normativa vigent.

”d) El control dels centres de formació del personal de seguretat privada auto-
ritzats a Catalunya.”

4. Es modiica l’article 12, que queda redactat de la manera següent:
“Article 12
”Funcions d’inspecció i control
”12.1 L’exercici de la competència de control per al compliment de la Llei 23/1992, 

de 30 de juliol, de seguretat privada, així com la inspecció a través del cos de 
mossos d’esquadra o de les persones que a aquests efectes s’habilitin, correspon al 
conseller del departament competent en matèria de seguretat pública, al secretari 
de Seguretat, al director general de la Policia i a les persones titulars de la direcció 
dels serveis territorials corresponents del departament competent en matèria de 
seguretat pública.

”12.2 Correspon també al cos de mossos d’esquadra el compliment de les ordres 
i instruccions que imparteixin els òrgans competents en l’exercici de les funcions 
d’inspecció i control:

”a) De les entitats, serveis o actuacions i del personal i mitjans en matèria de 
seguretat privada, vigilància i investigació.

”b) De les actuacions dels guardes particulars de camp, en les seves diferents 
modalitats.

”c) De les dels centres de formació del personal de seguretat privada autoritzats 
a Catalunya.

”12.3 Als efectes del que disposen els apartats anteriors, per al compliment de 
les seves funcions, el cos de mossos d’esquadra realitzarà les inspeccions que cor-
responguin, d’acord amb allò que disposen els articles 143 i 144 del Reglament de 
seguretat privada, aprovat pel Reial decret 2364/1994, de 9 de desembre.”

5. Es modiica l’article 13.1, que queda redactat de la manera següent:
“13.1 L’adopció de les mesures cautelars que preveu l’article 145 del Reglament de 

seguretat privada, aprovat pel Reial decret 2364/1994, de 9 de desembre, correspon 
als membres del cos de mossos d’esquadra, i la ratiicació del seu manteniment cor-
respon a la persona titular de la Secretaria de Seguretat, en els supòsits constitutius 
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de faltes molt greus i greus. Quant a la ratiicació de les esmentades mesures per 
faltes lleus, correspondrà als directors dels serveis territorials del Departament.”

6. Es modiica l’article 14, que queda redactat de la manera següent:
“14.1 La incoació de tots els expedients que constitueixen activitats infractores 

de la normativa de seguretat privada, així com l’adopció, si escau, de les mesures 
cautelars que determina l’article 35.2.a) de la Llei de seguretat privada, correspon 
a la persona titular de la Secretaria de Seguretat pel que fa a faltes molts greus, i 
a la persona titular de la Subdirecció General de Seguretat Interior quant a faltes 
greus i lleus.

”14.2 No obstant el que disposa l’apartat anterior, tenen competència per ordenar 
la incoació del procediment sancionador en matèries relacionades amb empreses 
industrials, comercials o de serveis que han d’adoptar mesures de seguretat les per-
sones titulars de la direcció dels serveis territorials corresponents del departament 
competent en matèria de seguretat pública.”

7. Es modiiquen els apartats 1 i 2 de l’article 15, que queden redactats de la 
manera següent:

“15.1 La instrucció dels procediments sancionadors a què fa referència l’article 
14.1 correspon a la Subdirecció General de Seguretat Interior i als serveis territorials 
corresponents del departament competent en matèria de seguretat pública.

”15.2 La instrucció dels procediments sancionadors en matèries relacionades 
amb les empreses industrials, comercials o de serveis que han d’adoptar mesures 
de seguretat correspon als serveis territorials del departament competent en matèria 
de seguretat pública.”

8. Es modiica l’apartat 2 de l’article 16, que queda redactat de la manera se-
güent:

“16.2. Les facultats sancionadores determinades per la Llei orgànica 1/1992, de 
21 de febrer, de protecció de la seguretat ciutadana, quant a les infraccions comeses 
per empreses industrials, comercials o de serveis que han d’adoptar mesures de 
seguretat, d’acord amb el que preveu la disposició addicional primera, apartat 2.a), 
de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, corresponen:

”a) Al Govern de la Generalitat, per imposar multes de ins a 600.000 euros i 
qualsevol de les sancions restants per infraccions molt greus, greus o lleus.

”b) A la persona titular del departament amb competències en matèria de segu-
retat pública, per imposar multes de ins a 300.000 euros i qualsevol de les sancions 
restants per infraccions molt greus, greus o lleus.

”c) A les persones titulars de la direcció dels serveis territorials corresponents del 
departament competent en matèria de seguretat pública, per imposar multes de ins 
a 30.000 euros, com també la suspensió temporal de les llicències o autoritzacions 
de ins a sis mesos de durada per infraccions greus o lleus.”

9. Queden derogades les disposicions addicionals primera i segona.
10. S’afegeix una disposició addicional única, que queda redactada de la manera 

següent:
“Disposició addicional única
”Les referències que aquest Decret fa al Departament de Governació i al conseller 

de Governació s’han d’entendre fetes al departament i al conseller competents en 
matèria de seguretat pública.

”Les referències que aquest Decret fa a la Secretaria de Seguretat Pública i al 
seu titular, i a la Direcció General de Seguretat Ciutadana i al seu titular s’han 
d’entendre fetes, respectivament, a la Secretaria de Seguretat i al seu titular, i a la 
Direcció General de la Policia i al seu titular.”

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oicial 
de la Generalitat de Catalunya.
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Barcelona, 4 de novembre de 2008

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

JOAN SAURA I LAPORTA

Conseller d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació

(08.297.013)
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	EDU/̃́/Ȁ�㠀Ⰰ 搀攀 8 d’octubre, per la qual s’aprova la disminució del nombre d’unitats concertades del centre docent privat EFA Quintanes, de les Masies de Voltregà.
	RESOLUCIÓ
	EDU/̃̂/Ȁ�㠀Ⰰ 搀攀 9 d’octubre, per la qual es disposa el trasllat de domicili de diversos centres docents públics.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	ACORD
	GOV/ć⼂�8, de Ȁ㠀 搠ᤀ漀挀琀甀戀爀攀Ⰰ 瀀攀氀 焀甀愀氀 攀猀 搀攀氀椀洀椀琀愀 氠ᤀ攀渀琀漀爀渀 搀攀 瀀爀漀琀攀挀挀椀 搀攀 氀愀 䌀漀漀瀀攀爀愀琀椀瘀愀 伀戀爀攀爀愀 䴀愀琀愀爀漀渀椀渀愀Ⰰ 愀 䴀愀琀愀爀�
	ACORD
	GOV/ć܀⼂�8, de Ȁ㠀 搠ᤀ漀挀琀甀戀爀攀Ⰰ 瀀攀氀 焀甀愀氀 攀猀 搀攀挀氀愀爀愀 戀 挀甀氀琀甀爀愀氀 搠ᤀ椀渀琀攀爀猀 渀愀挀椀漀渀愀氀Ⰰ 攀渀 氀愀 挀愀琀攀最漀爀椀愀 搀攀 洀漀渀甀洀攀渀琀 栀椀猀琀爀椀挀Ⰰ 攀氀 匀愀渀琀甀愀爀椀 搀攀 氀愀 䴀愀爀攀 搀攀 䐀甀 搀攀 䰀漀爀搀Ⰰ 愀 匀愀渀琀 䰀氀漀爀攀渀 搀攀 䴀漀爀甀渀礀猀 ⠀匀漀氀猀漀渀猀⤀Ⰰ 椀 猀攠ᤀ渀 搀攀氀椀洀椀琀愀 攀氀 猀攀甀 攀渀琀漀爀渀 搀攀 瀀爀漀琀攀挀挀椀�
	ACORD
	GOV/ć9/Ȁ�㠀Ⰰ 搀攀 8 d’octubre, del Govern de la Generalitat de Catalunya, pel qual es declara bé cultural d’interès nacional, en la categoria de zona arqueològica, a favor de Can Tacó o Turó d’en Roina, en els termes de Montornès del Vallès i Montmeló.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	ORDRE
	SLT/ІԀ⼂�8, de ȇ d’octubre, per la qual es regula el Programa de Seguretat de la Informació en el Departament de Salut.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	ORDRE
	AAR/І܀⼂�8, de ́ d’octubre , per la qual s’incrementa la quantia dels ajuts per al foment d’actuacions de desenvolupament del medi rural i pesquer, convocats per l’Ordre AAR/Ą8/Ȁ�㠀Ⰰ 搀攀 � 搠ᤀ愀戀爀椀氀�
	ORDRE
	AAR/І8/Ȁ�㠀Ⰰ 搀攀 Ā 搠ᤀ漀挀琀甀戀爀攀Ⰰ 搀攀 搀攀爀漀最愀挀椀 搀攀 氠ᤀ伀爀搀爀攀 䄀䄀刀⼁8̀⼂�8, de ȅ d’abril, per la qual s’autoritza un percentatge superior de farratges que no procedeixin d’agricultura ecològica per a l’alimentació de bestiar herbívor en producció ramadera ecolò
	gica durant l’any Ȁ�㠀�
	ORDRE
	AAR/І9/Ȁ�㠀Ⰰ 搀攀 � 搠ᤀ漀挀琀甀戀爀攀Ⰰ 猀漀戀爀攀 攀氀猀 瀀爀攀甀猀 洀砀椀洀猀 搀攀氀猀 瀀爀漀搀甀挀琀攀猀 愀挀漀氀氀椀琀猀 愀 氠ᤀ愀樀甀琀 瀀攀爀 愀 氀愀 挀攀猀猀椀 搀攀 氀氀攀琀 椀 搀攀琀攀爀洀椀渀愀琀猀 瀀爀漀搀甀挀琀攀猀 氀愀挀琀椀猀Ⰰ 愀 瀀愀最愀爀 瀀攀爀 氠ᤀ愀氀甀洀渀愀琀 戀攀渀攀昀椀挀椀愀爀椀 搀攀 氠ᤀ愀樀甀琀�
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	RESOLUCIÓ
	TRE/̃ȅ/Ȁ�㠀Ⰰ 搀攀 � 搠ᤀ漀挀琀甀戀爀攀Ⰰ 搀攀 洀漀搀椀昀椀挀愀挀椀 搀攀 氀愀 刀攀猀漀氀甀挀椀 吀刀䔀⼁99܀⼂�8, d’ā de juny, per la qual es determina l’import màxim per a l’any Ȁ�㠀 搀攀氀猀 愀樀甀琀猀 搀攀猀琀椀渀愀琀猀 愀 氀愀 瀀爀漀洀漀挀椀 搀攀 氠ᤀ漀挀甀瀀愀挀椀 愀甀琀渀漀洀愀 爀攀最甀氀愀琀猀 愀 氠ᤀ伀爀搀爀攀 吀刀䔀⼃ā/Ȁ�㠀Ⰰ 搀攀 � 搀攀 洀愀椀最�
	RESOLUCIÓ
	TRE/̃̆/Ȁ�㠀Ⰰ 搀攀 9 de juliol, per la qual es disposen la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu Agropecuari de Catalunya per als anys Ȁ�㠀ⴂ�9 (codi de conveni núm. ܀㤀ā܅).
	RESOLUCIÓ
	TRE/̃̇/Ȁ�㠀Ⰰ 搀攀 㤀 搠ᤀ漀挀琀甀戀爀攀Ⰰ 瀀攀爀 氀愀 焀甀愀氀 攀猀 搀椀猀瀀漀猀愀 氀愀 椀渀猀挀爀椀瀀挀椀 椀 氀愀 瀀甀戀氀椀挀愀挀椀 搀攀氀 䌀漀渀瘀攀渀椀 挀漀氀뜀氀攀挀琀椀甀 搀攀 琀爀攀戀愀氀氀 搀攀 氀攀猀 攀洀瀀爀攀猀攀猀 攀猀琀椀戀愀搀漀爀攀猀 瀀漀爀琀甀爀椀攀猀 搀攀 氀愀 瀀爀漀瘀渀挀椀愀 搀攀 䈀愀爀挀攀氀漀渀愀 瀀攀爀 愀氀猀 愀渀礀猀 �8-ȀĀ (codi de conveni núm. �㠁�܅).
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	DE LA PRESIDÈNCIA
	ORDRE
	PRE/ІЀ⼂�8, de ȃ d’octubre, per la qual es fixen les quanties de les compensacions corresponents a les prestacions dels membres del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	RESOLUCIÓ
	IRP/̂/Ȁ�㠀Ⰰ 搀攀  de novembre, de convocatòria del procés per a l’ingrés a la secció activa del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de convocatòria bvĀ⼀8).
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	RESOLUCIÓ
	ECF/̃Ȃ/Ȁ�㠀Ⰰ 搀攀 Ԁ 搠ᤀ漀挀琀甀戀爀攀Ⰰ 搀攀 挀攀猀猀愀洀攀渀琀 搀攀氀 猀攀渀礀漀爀 倀攀爀攀 䄀最甀椀氀 匀愀洀瀀漀氀 挀漀洀 愀 猀甀戀搀椀爀攀挀琀漀爀 最攀渀攀爀愀氀 搀攀 刀最椀洀 䤀渀琀攀爀椀漀爀 椀 匀攀爀瘀攀椀猀 䜀攀渀攀爀愀氀猀 搀攀 氠ᤀ䤀渀猀琀椀琀甀琀 搠ᤀ䔀猀琀愀搀猀琀椀挀愀 搀攀 䌀愀琀愀氀甀渀礀愀Ⰰ 漀爀最愀渀椀猀洀攀 愀甀琀渀漀洀 愀搀猀挀爀椀琀 愀氀 䐀攀瀀愀爀琀愀洀攀渀琀 搠ᤀ䔀挀漀渀漀洀椀愀 椀 䘀椀渀愀渀挀攀猀�
	RESOLUCIÓ
	ECF/̃ȃ/Ȁ�㠀Ⰰ 搀攀 Ѐ 搠ᤀ漀挀琀甀戀爀攀Ⰰ 搀攀 挀攀猀猀愀洀攀渀琀 搀攀氀 猀攀渀礀漀爀 䄀最甀猀琀渀 䨀漀猀 䄀戀攀氀愀椀爀愀 䐀愀瀀攀渀愀 挀漀洀 愀 挀愀瀀 搀攀 氠ᤀ쀀爀攀愀 搀攀 倀爀漀最爀愀洀攀猀 䤀渀琀攀爀搀攀瀀愀爀琀愀洀攀渀琀愀氀猀 搀攀 氀愀 匀攀挀爀攀琀愀爀椀愀 䜀攀渀攀爀愀氀�
	RESOLUCIÓ
	ECF/̃Ȅ/Ȁ�㠀Ⰰ 搀攀 Ѐ 搠ᤀ漀挀琀甀戀爀攀Ⰰ 搀攀 挀漀渀瘀漀挀愀琀爀椀愀 搀攀 挀漀渀挀甀爀猀 攀猀瀀攀挀昀椀挀 搀攀 洀爀椀琀猀 椀 挀愀瀀愀挀椀琀愀琀猀 瀀攀爀 愀 氀愀 瀀爀漀瘀椀猀椀 搀攀 焀甀愀琀爀攀 氀氀漀挀猀 猀椀渀最甀氀愀爀猀 搀攀 氀愀 匀攀挀爀攀琀愀爀椀愀 搀攀 倀漀氀琀椀挀愀 䘀椀渀愀渀挀攀爀愀Ⰰ 䌀漀洀瀀攀琀渀挀椀愀 椀 䌀漀渀猀甀洀 ⠀挀漀渀瘀漀挀愀琀爀椀愀 搀攀 瀀爀漀瘀椀猀椀 渀切洀⸀ 䔀䌀⼀�㠀⼀8).
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	ACORD
	GOV/Ā㠀/Ȁ�㠀Ⰰ 搀攀 8 d’octubre, de ratificació d’un vocal del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Barcelona.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	RESOLUCIÓ
	EDU/̃Ȁ㤀⼂�8, de ̀ d’octubre, de modificació de la Resolució EDU/Ȅ/Ȁ�, de ́ de juliol, per la qual es fan públiques les llistes d’aspirants que han superat les proves per a la provisió de places de funcionaris docents convocades mitjançant la Reso
	lució EDU/8ȅ/Ȁ�, de Ȁ de març.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	RESOLUCIÓ
	TRE/̃Ȇ/Ȁ�㠀Ⰰ 搀攀 � 搠ᤀ漀挀琀甀戀爀攀Ⰰ 搀攀 洀漀搀椀昀椀挀愀挀椀 搀攀 氀愀 刀攀猀漀氀甀挀椀 吀刀䔀⼀㤆9/Ȁ�㠀Ⰰ 搀攀 Ȁ 搀攀 洀愀爀Ⰰ 瀀攀爀 氀愀 焀甀愀氀 攀猀 搀攀琀攀爀洀椀渀愀 氠ᤀ椀洀瀀漀爀琀 洀砀椀洀 瀀攀爀 愀 氠ᤀ愀渀礀 �8 dels ajuts destinats a la promoció de l’ocupació autònoma regulats a l’Ordre TRI/̀㠀/Ȁ�, de Ā㤀 搀攀 樀甀氀椀漀�
	, modificada per la Resolució TRE/Ā㤂̀⼂�8, de Ԁ 搀攀 樀甀渀礀�
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT POMPEU FABRA
	RESOLUCIÓ
	de ̀ d’octubre de Ȁ�㠀Ⰰ 瀀攀爀 氀愀 焀甀愀氀 氠ᤀ愀渀甀渀挀椀愀 瀀爀漀瘀椀猀椀 搀攀 瀀氀愀挀攀猀 搀攀 瀀攀爀猀漀渀愀氀 愀挀愀搀洀椀挀 ⠀瀀爀漀昀攀猀猀漀爀 愀最爀攀最愀琀⤀ 攀渀 爀最椀洀 搀攀 挀漀渀琀爀愀挀琀愀挀椀 氀愀戀漀爀愀氀 瀀攀爀 愀氀 挀甀爀猀 �8-Ȁ�㤀 ⠀挀漀渀瘀漀挀愀琀爀椀愀 渀切洀⸀ /Ȁ�㠀⤀�
	UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
	RESOLUCIÓ
	de ȁ d’octubre de Ȁ�㠀Ⰰ 瀀攀爀 氀愀 焀甀愀氀 攀猀 挀漀渀瘀漀挀愀 挀漀渀挀甀爀猀 搀攀 瀀爀漀瘀椀猀椀⼀琀爀愀猀氀氀愀琀 瀀攀爀 愀 氀愀 瀀爀漀瘀椀猀椀 搀攀 瀀氀愀挀攀猀 搀攀 瀀攀爀猀漀渀愀氀 昀甀渀挀椀漀渀愀爀椀 搀攀 氠ᤀ攀猀挀愀氀愀 愀甀砀椀氀椀愀爀 愀搀洀椀渀椀猀琀爀愀琀椀瘀愀�
	RESOLUCIÓ
	de ȃ d’octubre de Ȁ�㠀Ⰰ 瀀攀爀 氀愀 焀甀愀氀 攀猀 昀愀 瀀切戀氀椀挀愀 氀愀 爀攀猀漀氀甀挀椀 搀攀氀 挀漀渀挀甀爀猀 搀攀 瀀爀漀瘀椀猀椀⼀琀爀愀猀氀氀愀琀 搀攀 瀀氀愀挀攀猀 最攀渀攀爀愀氀猀 搀攀 瀀攀爀猀漀渀愀氀 昀甀渀挀椀漀渀愀爀椀 搀攀 氠ᤀ攀猀挀愀氀愀 愀甀砀椀氀椀愀爀 搀攀 猀攀爀瘀攀椀猀 ⠀挀漀渀瘀漀挀愀琀爀椀愀 䌀伀8EԀ㠇).
	RESOLUCIÓ
	de ȃ d’octubre de Ȁ�㠀Ⰰ 瀀攀爀 氀愀 焀甀愀氀 攀猀 挀漀渀瘀漀焀甀攀渀 瀀爀漀瘀攀猀 猀攀氀攀挀琀椀瘀攀猀 瀀攀爀 愀 氠ᤀ椀渀最爀猀 愀 氠ᤀ攀猀挀愀氀愀 搀攀 最攀猀琀椀 ⠀挀漀搀椀 䘀䌀8B؇Ѐ⤀�
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	DE LA VICEPRESIDÈNCIA
	CENTRE D’ALT RENDIMENT ESPORTIU
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis.
	AGÈNCIA CATALANA DE COOPERACIÓ
	AL DESENVOLUPAMENT
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis (exp. ą/Ȁ�㠀⤀�
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	EDICTE
	de Ȃ de setembre de Ȁ�㠀Ⰰ 搀攀 渀漀琀椀昀椀挀愀挀椀 搀攀 搀椀瘀攀爀猀攀猀 爀攀猀漀氀甀挀椀漀渀猀 ⠀攀砀瀀⸀ 渀切洀⸀ 刀倀ⴀ�/� i CAD-�9/�).
	EDICTE
	de Ć d’octubre de Ȁ�㠀Ⰰ 搀攀 渀漀琀椀昀椀挀愀挀椀 搀攀 挀漀渀瘀漀挀愀琀爀椀愀 瀀攀爀 愀 氀愀 爀攀搀愀挀挀椀 搠ᤀ愀挀琀攀猀 瀀爀瘀椀攀猀 愀 氠ᤀ漀挀甀瀀愀挀椀 搀攀 昀椀渀焀甀攀猀�
	EDICTE
	de Ԁ 搀攀 渀漀瘀攀洀戀爀攀 搀攀 �8, de notificació de convocatòria per a la redacció de les actes prèvies amb motiu de l’expropiació forçosa per a l’execució del parc eòlic de Vilalba, al terme municipal de Vilalba dels Arcs (exp. IȀ⼀̀/�).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa, d’aprovació de projecte i de declaració d’utilitat pública d’una instal·lació elèctrica (exp. �㠀⼂9ȁ܀⤀�
	ANUNCI
	dels Serveis Territorials del Departament d’Economia i Finances, d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa, la declaració en concret d’utilitat pública i l’aprovació del projecte d’execució d’una instal·lació elèctrica (exp. 
	��Ȁ㠆Ԁ⼂�8; ref. H-Ā܀̀ⴀ刀匀䰀⤀�
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’aprovació de la modificació dels estatuts i del reglament de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	EDICTE
	de ̀ d’octubre de Ȁ�㠀Ⰰ 瀀攀氀 焀甀愀氀 攀猀 渀漀琀椀昀椀挀愀 氠ᤀ椀渀椀挀椀 搠ᤀ漀昀椀挀椀 搀攀 氠ᤀ攀砀瀀攀搀椀攀渀琀 搀攀 挀攀猀猀愀洀攀渀琀 搠ᤀ愀挀琀椀瘀椀琀愀琀猀 搀攀 氀愀 氀氀愀爀 搠ᤀ椀渀昀愀渀琀猀 䈀愀氀切Ⰰ 搀攀 䈀愀爀挀攀氀漀渀愀�
	EDICTE
	de ̀ d’octubre de Ȁ�㠀Ⰰ 瀀攀氀 焀甀愀氀 攀猀 渀漀琀椀昀椀挀愀 氠ᤀ漀戀攀爀琀甀爀愀 搀攀氀 琀爀洀椀琀 搀攀 瘀椀猀琀愀 攀渀 氀愀 琀爀愀洀椀琀愀挀椀 搀攀 氠ᤀ攀砀瀀攀搀椀攀渀琀 搀椀猀挀椀瀀氀椀渀愀爀椀 椀渀挀漀愀琀 瀀攀爀 爀攀猀漀氀甀挀椀 搀攀  de maig de Ȁ�㠀 愀氀 猀攀渀礀漀爀 䴀愀爀椀漀 一愀瘀愀爀爀攀琀攀 䔀猀瀀椀渀愀稀漀�
	ANUNCI
	pel qual es fan públiques diverses adjudicacions definitives de contractes.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	ANUNCI
	pel qual es dóna publicitat a l’acceptació pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la donació d’un bé moble.
	ANUNCI
	pel qual es dóna publicitat a l’acceptació pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la donació d’un bé moble.
	ANUNCI
	pel qual es dóna publicitat a l’acceptació pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la donació d’un bé moble.
	ANUNCI
	pel qual es dóna publicitat a l’acceptació pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la donació d’un bé moble.
	ANUNCI
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