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RESOLUCIÓ
IRP/154/2010, 25 de gener, per la qual es dóna publicitat al protocol pel qual s’es-
tableixen els criteris orientatius d’avaluació per a la valoració de les condicions 
psicològiques per a l’ús de l’arma de foc dels membres dels cossos de policia local 
de Catalunya.

La Llei 10/2007, del 30 de juliol, de creació de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya, estableix a l’article 4.c) que l’Institut ha d’estudiar, identificar i definir 
protocols d’avaluació per dur arma de foc, coordinar-ne l’aplicació i avaluar les 
condicions psicològiques que han de complir els membres dels cossos de policia 
de Catalunya per dur una arma de foc.

El Decret 219/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’armament 
de les policies locals, estableix al capítol 4 el control periòdic, cada dos anys, de les 
aptituds psicofísiques per dur arma de foc, però no determina un protocol específic 
d’avaluació de dites aptituds ni concreta les causes de retirada de l’arma de foc, sinó 
que ho deixa a criteri del professional avaluador. Tampoc estableix limitacions a 
l’exercici professional privat d’aquesta funció avaluadora, tot i que l’alcalde podrà 
sol·licitar la col·laboració del departament competent en matèria de seguretat pública 
per realitzar les proves psicotècniques.

Per tot això, en ús de les competències atribuïdes a l’Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya i a la Secretaria de Seguretat del Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació per a la determinació dels criteris orientatius dels pro-
tocols d’avaluació i la coordinació de la seva aplicació, i amb l’objectiu de garantir 
que les revisions periòdiques d’aptituds psicofísiques per dur arma de foc es portin 
a terme amb els mateixos criteris i paràmetres d’avaluació per a tots els policies 
locals de Catalunya,

RESOLC:

Donar publicitat al Protocol pel qual s’estableixen els criteris orientatius d’avalu-
ació per a la valoració de les condicions psicològiques per a l’ús d’arma de foc dels 
membres dels cossos de policia local de Catalunya que figura a l’annex d’aquesta 
Resolució.

Barcelona, 25 de gener de 2010

JOAN SAURA I LAPORTA

Conseller d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació

ANNEX

Criteris orientatius d’avaluació per a la valoració de les condicions psicològiques per 
a l’ús de l’arma de foc dels membres dels cossos de policia local de Catalunya

—1 Protocol d’avaluació
El protocol d’avaluació està dividit en els apartats següents:
a) Àmbits d’exploració.
b) Procediment d’avaluació: proves psicotècniques, proves cronomètriques o de 

rendiment motriu i entrevista personal.
c) Valoració d’aptitud.
d) Criteris de denegació i termini per sol·licitar una nova valoració.
e) Informe de resultats.
f) Consideracions finals.
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—2 Àmbits d’exploració
2.1 Perfil de personalitat:
L’exploració del perfil de personalitat d’un/a policia, subjecte de l’avaluació, ha 

d’aportar informació sobre el conjunt de processos cognitius, conatius, emocionals 
i biofísics que expliquen el seu patró de comportament, així com sobre les variables 
disposicionals més directament relacionades amb l’ús de l’arma de foc.

Cal aclarir que l’objectiu d’aquestes revisions no és tornar a valorar el perfil 
d’adequació psicoprofessional de la persona avaluada, atès que ja té la condició 
d’agent de policia. No obstant això, cal revisar les variables de personalitat més 
directament associades a la conducta d’ús de l’arma de foc, per tal de complementar 
l’avaluació psicològica.

2.2 Estat psicològic:
En l’exercici de la tasca policial es produeixen situacions molt estressants que 

sovint poden provocar un efecte acumulatiu sobre els membres d’una plantilla 
i generar trastorns de salut o canvis transitoris i/o permanents sobre l’equilibri 
psicològic d’un/a policia.

L’exploració de l’estat psicològic és essencial per identificar i detectar les possi-
bles alteracions psicopatològiques i síndromes clíniques presents en les persones 
avaluades, derivats o sobrevinguts d’algun incident posttraumàtic o de disfuncions 
rellevants en la seva adaptació personal, social, laboral o professional.

2.3 Context personal, social i laboral:
Cal explorar i conèixer les característiques de l’entorn en el qual la persona ava-

luada du a terme la seva activitat, tant del municipi com de la propia organització, 
per tal de poder valorar l’impacte que aquestes condicions ambientals poden tenir 
sobre el seu estat psicològic, així com sobre la conducta d’ús de la força i la proba-
bilitat d’ús de l’arma de foc.

Alguns esdeveniments vitals significatius de l’àmbit personal, social i laboral 
també poden provocar problemes d’adaptació o d’estrès, si el subjecte no és capaç 
de desenvolupar les estratègies d’afrontament més adequades i efectives davant la 
nova situació.

2.4 Variables psicofísiques o de rendiment motriu:
Les aptituds psicològiques per dur un arma de foc es complementen necessària-

ment amb unes aptituds físiques i/o de rendiment motriu. És tan important valorar 
el criteri d’ús com la seva aplicació pràctica.

L’exploració i valoració d’uns determinats processos cognitius i variables psicomo-
trius (temps de reacció, precisió perceptiva, etc.) permeten comprovar que el subjecte 
està capacitat per fer un ús adequat de l’arma de foc, quan sigui necessari.

—3 Procediment d’avaluació
La seqüència òptima d’administració i de realització de les proves d’exploració 

és la següent: proves psicomètriques, proves de rendiment motriu i entrevista 
personal.

3.1 Proves psicotècniques:
Les proves administrades van dirigides a mesurar tots els aspectes que poden 

condicionar l’ús de les armes de foc.
3.1.1 Personalitat:
Les variables de comportament més significatives que constitueixen un senyal 

d’alerta en aquest tipus d’avaluació i que, per tant, són motiu d’una exploració en 
profunditat són:

a) Inestabilitat emocional: incapacitat per regular i gestionar adequadament les 
pròpies emocions davant les demandes i/o exigències de l’entorn.

b) Agressivitat, temeritat i impulsivitat: dèficit d’habilitats socials a l’hora 
d’aconseguir propòsits, que es manifesta a través d’una falta de consideració envers 
els valors morals universals i la normativa existent a la societat.

Si bé aquestes variables tenen el seu homòleg dintre l’estructura de les proves 
de personalitat, la seva nomenclatura pot variar sensiblement. Per aquesta raó, 
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s’extreuen dos conceptes generalistes (Eysenck, 1981) que engloben les dues vari-
ables anteriors i una gran part de la seva possible nomenclatura dintre dels tests de 
personalitat que es podrien aplicar en aquest apartat.

c) Perfils amb alts nivells de neuroticisme: aquests perfils inclouen persones 
intranquil·les, nervioses, tenses, sobreactivades, impulsives, agitades, ansioses, 
rígides, obsessives, temoroses i evitatives, entre altres.

d) Perfils amb alts nivells de psicoticisme: aquests perfils inclouen persones 
dures, poc sociables, fredes, egodistòniques, agressives i impulsives.

El criteri estadístic per considerar significatives les diverses escales que confor-
men els tests s’estableix a partir de la superació de dues desviacions típiques sobre 
la puntuació central.

3.1.2 Estat psicològic:
Les variables clíniques més significatives que constitueixen un senyal d’alerta 

en aquest tipus d’avaluació i que, per tant, són motiu d’una exploració exhaustiva 
són:

a) Simptomatologia depressiva.
b) Simptomatologia ansiosa.
c) Actituds de paranoidisme (suspicàcia i desconfiança).
d) Actituds psicopàtiques.
e) Quadres i/o episodis psicòtics.
La nomenclatura d’aquestes variables en els tests és força homogènia.
El criteri estadístic per considerar la significació de les escales que conformen 

els tests és el mateix que el de l’apartat de personalitat.
Les proves psicomètriques per avaluar les variables de la personalitat i l’estat 

psicològic han de ser proves normalitzades i estandarditzades. El format de la prova 
ha de ser autoadministrat. Cada professional ha d’utilitzar la prova que més conegui 
sempre que mesuri les variables que són objecte d’avaluació.

3.1.3 Adaptació personal:
En aquesta àrea cal avaluar la presència d’esdeveniments vitals significatius en 

la persona avaluada i analitzar les seves estratègies d’afrontament. La valoració 
d’aquests aspectes pot tenir un caràcter més qualitatiu.

3.1.4 Clima laboral:
En aquest cas, s’ha de valorar el grau de satisfacció de la persona avaluada amb la 

seva feina, el grau d’estrès que aquesta li provoca i la seva tipologia. La significació 
del resultat de la prova administrada ha d’estar relacionada amb els valors descrits 
per l’autor o autora, d’acord amb la mostra de validació.

3.2 Proves cronomètriques o de rendiment motriu:
Les variables cognitives i de rendiment psicomotriu relacionades amb l’ús de l’arma 

de foc (atenció discriminativa, resistència a la fatiga, impulsivitat i tendència a la 
transgressió de normes) no són avaluables mitjançant procediments convencionals, 
sinó que cal fer-ho amb procediments monitoritzats. Aquesta línia d’avaluació està 
definida al Reial decret 2487/1998, de 20 de novembre, pel qual es regula l’acreditació 
de l’aptitud psicofísica necessària per tenir i usar armes de foc.

Els patrons de resposta que cal observar per la seva rellevància en l’ús de l’arma 
de foc són els caracteritzats per:

a) Imprecisió en la resposta: s’evidencia amb un percentatge elevat d’errors 
(errades i omissions).

b) Precipitació en la resposta: s’evidencia amb un temps de reacció molt baix.
c) Alentiment en la resposta: s’evidencia amb un temps de reacció molt alt.
De la combinació d’aquests tres patrons, s’extreuen els dos tipus de tendències 

d’actuació més preocupants:
a) Tendència dubitativa: alentiment i imprecisió en l’elecció de la resposta (manca 

de seguretat).
b) Tendència impulsiva: precipitació i imprecisió en l’elecció de resposta (manca 

de control inhibitori).
3.3 Entrevista personal:
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La finalitat de l’entrevista és obtenir informació de caràcter general no mesurable 
mitjançant els tests. D’aquesta manera s’analitzen trets del desenvolupament vital 
de la persona avaluada, així com variables de context laboral, que incideixen de 
manera directa o indirecta en la capacitació per a l’ús de l’arma de foc.

Es considera imprescindible dur a terme l’entrevista individual a totes les persones 
avaluades ja que és la forma més adequada per:

a) Contrastar els resultats de les proves psicomètriques i de rendiment psico-
motriu.

b) Avaluar paràmetres psicològics no detectables a partir de les proves autoin-
formades.

c) Integrar tota la informació obtinguda de la persona avaluada.
És important que l’entrevistador o entrevistadora conegui perfectament les 

característiques de la tasca policial, les condicions laborals i les característiques 
de l’entorn on es du a terme la tasca, així com l’especificitat i la regulació de l’ús 
de l’arma de foc.

L’entrevista ha de ser de tipus semiestructurada i ha d’incloure les àrees d’ex-
ploració següents:

3.3.1 Àrea laboral:
a) Trajectòria professional.
b) Funcions i tasques dutes a terme en el present.
c) Torns horaris.
d) Nivell de satisfacció i autorealització laboral.
e) Formació.
f) Risc d’accidentalitat laboral.
3.3.2 Àrea de clima laboral:
a) Percepció d’ambient laboral.
b) Relacions interpersonals.
c) Sistemes interns de comunicació.
d) Sistemes de supervisió i control.
e) Implicació dintre l’organització
3.3.3 Àrea de l’arma de foc:
a) Nivell de coneixements tècnics de l’arma de foc.
b) Instruccions, normativa o reglament concret del municipi.
c) Nivell d’interès per a una bona preparació per a l’ús de l’arma de foc (assis-

tència als entrenaments periòdics, formació específica o manteniment adequat, 
entre altres).

d) Nivell de consciència professional sobre l’arma de foc i l’ús de la força (ex-
ploració del criteri professional en situacions en què hagi hagut d’utilitzar l’arma 
de foc o l’hauria pogut utilitzar).

e) Nivell de disfuncionalitat aparent en relació amb la tinença i l’ús de l’arma 
de foc (incidents injustificats, usos inadequats o baix control de les mesures de 
seguretat).

f) Revisions prèvies sobre l’ús de l’arma de foc.
3.3.4 Àrea personal:
a) Àmbit de salut física: antecedents mèdics d’interès i estat físic actual.
b) Àmbit de salut mental: antecedents psicològics i/o psiquiàtrics d’interès i estat 

clínic i psicopatològic actual.
c) Hàbits tòxics.
d) Vinculació socioafectiva.
e) Esdeveniments vitals estressants: tipologia, gestió i estratègies d’afronta-

ment.

—4 Valoració d’aptitud
Mitjançant la integració de la informació de l’entrevista personal amb la resta 

de les proves administrades, el personal tècnic pot emetre una valoració d’aptitud 
o no aptitud per a l’ús de l’arma de foc.
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Els casos de no aptitud requereixen una motivació expressa d’acord amb els 
criteris de denegació que s’exposen a continuació.

—5 Criteris de denegació
Els criteris per decidir una retirada de l’arma de foc s’han de fonamentar en la 

detecció d’alguna o algunes de les situacions següents:
a) Un patró de personalitat inestable i/o impulsiu que pugui generar un ús ina-

dequat de l’arma de foc envers persones alienes o sobre la mateixa persona.
b) Un quadre clínic de suficient entitat que pugui minvar el criteri de la persona 

avaluada a l’hora de fer ús de l’arma de foc. La tipologia del quadre clínic ha d’estar 
tipificada en les classificacions oficials DSM-IV-TR i CIE-10.

c) La presència d’un esdeveniment vital significatiu de caràcter personal que 
pugui comportar un risc indegut de l’ús de l’arma de foc envers de la persona ma-
teixa o de terceres persones.

d) Elevada insatisfacció en l’àmbit laboral, que es pot traduir en una falta d’interès 
per l’ús de l’arma de foc (entrenament, preparació i formació) i en un augment del 
grau de frustració de la persona avaluada, i que conseqüentment pot generar un ús 
inadequat de l’arma de foc.

e) Greus mancances en el rendiment cognitiu de la persona avaluada (pensament 
excessivament rígid, lent, concret, dispers o immadur, entre altres) que limitin molt 
la seva capacitat d’anàlisi de situacions on es requereix l’ús de l’arma de foc.

f) Una mancança física temporal o permanent que incapacita la persona per al 
maneig de l’arma de foc.

g) L’abús de substàncies tòxiques.
Tots aquests aspectes poden fer que la persona avaluada adopti mala praxi en 

relació amb l’ús de l’arma de foc, dintre de la qual es poden destacar les intimidaci-
ons, les coaccions, l’ostentació de l’arma de foc en públic, o no prendre les mesures 
de protecció convenients, entre altres. Atès que aquestes actuacions poden posar 
en perill terceres persones o un mateix, es consideren motius clars de denegació 
els criteris exposats als paràgrafs anteriors.

—6 Informe de resultats i termini per sol·licitar una nova avaluació
L’informe que s’emet a l’ajuntament que sol·licita l’avaluació consta de dos do-

cuments:
a) En el primer s’exposa el procediment genèric i inclou l’objectiu de l’avaluació 

i la metodologia utilitzada, el detall de les proves administrades, l’entrevista i la 
valoració de les proves.

b) En el segon document es detallen els resultats obtinguts mitjançant una llista 
de les persones avaluades, amb la valoració d’aptitud o no aptitud.

D’acord amb el que estableix l’article 23.3 del Reglament d’armament de 
les policies locals, aprovat pel Decret 219/1996, de 12 de juny, la persona 
interessada té dret a ser informada sobre el resultat de la revisió mitjançant 
una entrevista amb el professional o la professional que l’hagi avaluat i ha de 
sol·licitar aquesta informació per via reglamentària a l’alcaldia o a la persona 
en què s’hagi delegat.

S’ha d’incloure la realització d’una entrevista de devolució en tots els casos de 
retirada de l’arma de foc, amb l’objectiu d’explicar a la persona avaluada els motius 
de la denegació, d’orientar-la en la seva problemàtica i que prengui consciència de 
la seva situació.

Les persones avaluades que hagin obtingut el resultat de no aptes en les proves 
psicotècniques o en el cas que els peritatges d’aquesta naturalesa desaconsellin que 
facin ús de l’arma poden sol·licitar una nova avaluació un cop transcorreguts sis 
mesos des de la realització de l’anterior.

—7 Consideracions finals
7.1 En finalitzar el procés avaluatiu, els expedients d’avaluació s’han de lliurar 

a l’ajuntament que n’ha fet l’encàrrec.
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7.2 L’avaluació psicològica de les condicions per dur arma de foc ha de ser àm-
plia i integrar diferents aspectes, i ha de prestar especial atenció a l’estat psicològic 
actual de la persona avaluada.

7.3 La revisió de les condicions per dur arma de foc en una plantilla policial 
transcendeix l’àmbit estrictament personal i cal valorar els resultats d’aquestes 
avaluacions individuals en el context situacional, és a dir, les característiques del 
municipi i el clima laboral de la plantilla.

7.4 L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya és el centre de referència per 
a tots els professionals i les professionals implicats en l’aplicació d’aquest Protocol 
pel que fa a dubtes sobre metodologia, criteris de denegació i pautes d’actuació.

(10.019.143)
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	CMC/147/2010, de 8 de gener, per la qual s’exerceix el dret de tempteig sobre diversos lots subhastats.
	RESOLUCIÓ
	CMC/148/2010, de 8 de gener, per la qual s’exerceix el dret de tempteig sobre un lot subhastat.
	RESOLUCIÓ
	CMC/149/2010, de 8 de gener, per la qual s’exerceix el dret de tempteig sobre diversos lots subhastats.
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	CONSORCI DE PROMOCIÓ COMERCIAL
	DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	IUE/144/2010, de 26 de gener, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques en empreses o institucions a l’estranger.
	RESOLUCIÓ
	IUE/145/2010, de 26 de gener, per la qual es dona publicitat a els bases reguladores per a la concessió de subvencions individuals en l’àmbit dels projectes per al foment i la competitivitat de la internacionalització de l’economia catalana, i s’obre la c
	onvocatòria per a l’any 2010.
	RESOLUCIÓ
	IUE/146/2010, de 26 de gener, per la qual es dóna publicitat a les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa de sensibilització i capacitació empresarial, i s’obre la convocatòria per a l’any 2010.
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	DE LA PRESIDÈNCIA
	RESOLUCIÓ
	PRE/137/2010, de 21 de gener, per la qual es dóna publicitat a la modificació de les retribucions i funcions del lloc de treball eventual de responsable d’activitats culturals del Centre Cultural Blanquerna, de la Delegació del Govern de la Generalitat a 
	Madrid.
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	RESOLUCIÓ
	IRP/153/2010, de 21 de gener, de nomenament de funcionaris/àries de la categoria de bomber/a de primera de l’escala tècnica del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 75/09).
	RESOLUCIÓ
	IRP/155/2010, de 25 de gener, per la qual es destina la senyora Isabel Gordi Aguilar al lloc de responsable del Pla integral contra la velocitat excessiva del Servei Català de Trànsit.
	RESOLUCIÓ
	IRP/156/2010, de 25 de gener, per la qual es destina la senyora Montserrat Panés Vergés al lloc de responsable de Tramitació del Servei Català de Trànsit.
	RESOLUCIÓ
	IRP/157/2010, de 25 de gener, per la qual es destina la senyora M. Roser Mateo Arzo al lloc de responsable de recursos de la Secretaria General.
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	GAP/151/2010, de 25 de gener, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc singular a la Direcció General de Modernització de l’Administració (convocatòria de provisió núm. GO/022/09).
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	RESOLUCIÓ
	EDU/161/2010, de 25 de gener, per la qual es delega la presidència del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu en el senyor Jorge Calero Martínez.
	RESOLUCIÓ
	EDU/162/2010, de 25 de gener, per la qual es revoca la delegació de la presidència del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu en el senyor Joaquín Prats Cuevas.
	RESOLUCIÓ
	EDU/163/2010, de 25 de gener, de cessament d’un membre del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/138/2010, de 19 de gener, de modificació de la Resolució SLT/3738/2009, de 16 de desembre, per la qual es va fer pública la convocatòria per a la provisió de llocs vacants de cap de servei i cap de secció en les institucions hospitalàries dependents d
	e l’Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-Arnau de Vilanova–03/09), publicada al DOGC núm. 5541, pàg. 742, de 8.1.2010.
	RESOLUCIÓ
	SLT/139/2010, de 15 de gener, per la qual es fa pública la composició nominal del tribunal de la convocatòria per cobrir places vacants de la categoria professional de tècnic/a especialista de grau superior sanitari/ària de laboratori (subgrup C1) de l’Ho
	spital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, pel sistema de concurs oposició (núm. de registre de la convocatòria H.Girona-TEL-2009).
	RESOLUCIÓ
	SLT/140/2010, de 15 de gener, per la qual es fa pública la composició nominal del tribunal de la convocatòria per cobrir places vacants de la categoria professional de diplomat/da sanitari/ària d’infermeria (subgrup A2) de l’Hospital Universitari de Giron
	a Dr. Josep Trueta, pel sistema de concurs de mobilitat voluntària i concurs oposició (núm. de registre de la convocatòria H.Girona-DUI-2009).
	RESOLUCIÓ
	SLT/141/2010, de 15 de gener, per la qual es fa pública la composició nominal del tribunal de la convocatòria per cobrir places vacants de la categoria professional de tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari/ària (subgrup C2) de l’Hospital Universita
	ri de Girona Dr. Josep Trueta, pel sistema de concurs de mobilitat voluntària i concurs oposició (núm. de registre de la convocatòria H.Girona-AUX.INF-2009).
	RESOLUCIÓ
	SLT/142/2010, de 15 de gener, per la qual es fa pública la composició nominal del tribunal de la convocatòria per cobrir places vacants de la categoria professional de tècnic/a especialista de grau superior sanitari/ària d’anatomia patològica (subgrup C1)
	 de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, pel sistema de concurs oposició (núm. de registre de la convocatòria H.Girona-TEAP-2009).
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	TRE/3882/2009, de 23 de desembre, de convocatòria del concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de tres llocs de comandament i dos llocs singulars del Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament de Treball (convocatòria de provisió núm
	. TI/015/09).
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
	RESOLUCIÓ
	de 22 de gener de 2010, per la qual es convoca una plaça per a accedir a l’escala de gestió (subgrup A2), pel sistema de concurs.
	UNIVERSITAT POMPEU FABRA
	RESOLUCIÓ
	de 28 de desembre de 2009, de provisió de places de personal acadèmic -Catedràtic- en règim de contractació laboral per al curs 2009-2010 (convocatòria núm. 4/2009).
	UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
	RESOLUCIÓ
	de 18 de gener de 2010, per la qual es convoca concurs per a la provisió d’una plaça de personal funcionari de l’escala de gestió.
	RESOLUCIÓ
	de 18 de gener de 2010, per la qual es convoca concurs per a la provisió d’una plaça de personal funcionari de l’escala de gestió.
	RESOLUCIÓ
	de 21 de gener de 2010, per la qual es nomena professor Catedràtic d’Universitat dels cossos docents universitaris al senyor Albert Bordons de Porrata-Doria.
	RESOLUCIÓ
	de 21 de gener de 2010, per la qual es nomena professora catedràtica d’universitat dels cossos docents universitaris a la senyora Marina Galià Clua.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	DE LA VICEPRESIDÈNCIA
	CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte de servei.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte de servei.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte de servei.
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de servei (exp. 74/2010).
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	JURAT D’EXPROPIACIÓ DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 12 de gener de 2010, pel qual es notifica la resolució de l’expedient de preu just núm. 17/20/1729/0058-09.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	ANUNCI
	d’informació pública de l’Estudi informatiu “Infraestructura d’estació de Metro (L9) Sagrera Meridiana (c. Hondures)” (clau EI-TM-00509-33).
	ANUNCI
	pel qual es fa públic el canvi de titularitat de la concessió per a l’explotació del servei públic de l’àrea d’estacionament de vehicles de mercaderies perilloses i serveis complementaris del polígon industrial Riu Clar de Tarragona, de Lavaflix, SL a Lav
	aflix XXI, SL.
	FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
	ANUNCI
	pel qual s’actualitzen les condicions d’utilització aplicables a la xarxa ferroviària i se’n disposa la publicació del text íntegre.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	SERVEI CATALÀ DE LA SALUT
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte per adjudicar l’equipament de sistemes de telefonia per a centres assistencials dependents del CatSalut.
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte per adjudicar l’equipament del nou bloc quirúrgic de l’Hospital Sant Llorenç, de Viladecans (exp. E-003/10).
	DEPARTAMENT
	D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
	INSTITUT CATALÀ
	D’ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte d’un subministrament (exp. AN-566/09).
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis (exp. AN-509/09).
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis (exp. AN-567/09).
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	EDICTE
	de 19 de gener de 2010, de notificació de diverses resolucions de recursos d’alçada d’expedients en matèria d’habitatge.
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	EDICTE
	de 8 de gener de 2010, de notificació de la resolució d’un recurs d’alçada (ref. CU2003000039).
	ANUNCI
	sobre una sol·licitud de concessió d’un aprofitament d’aigües subterrànies a l’aqüífer classificat de la Baixa Tordera (ref. CC2008000437).
	ANUNCI
	sobre una sol·licitud de concessió d’un aprofitament d’aigües subterrànies a l’aqüífer classificat del Baix Camp (ref. CC2009000524).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2006000129).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2008000541).
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT DE BARCELONA
	ANUNCI
	de correcció d’errades a l’Anunci de la Universitat de Barcelona publicat al DOGC núm. 5528, de 17.12.2009.
	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
	ANUNCI
	pel qual es convoca un procediment obert.
	UNIVERSITAT POMPEU FABRA
	RESOLUCIÓ
	de 14 de gener de 2009, per la qual es dóna publicitat al pressupost de la Universitat per a l’any 2010.
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	DE JUSTÍCIA
	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. 1082/2009).
	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. 20/2010).
	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. 456/2009).
	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. 496/2008).
	AUDIÈNCIES PROVINCIALS
	EDICTE
	de la Secció Tercera de l’Audiència Provincial de Tarragona, sobre actuacions de judici verbal (rotlle 410/2008).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 15 de Barcelona, sobre actuacions de guarda i custòdia (exp. 494/200).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Figueres, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 144/2006).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància de Ripoll, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 249/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de l’Hospitalet de Llobregat, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 1489/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Terrassa, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 1570/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Mataró, sobre actuacions de judici de faltes (exp. 570/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 37 de Barcelona, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 395/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 52 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp.1003/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Mataró, sobre actuacions de judici de faltes (exp. 870/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 25 de Barcelona, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 1248/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 16 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 472/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 7 de l’Hospitalet de Llobregat, sobre actuacions de judici verbal (exp. 220/09-4).
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