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DEPARTAMENT
D’INNOVACIÓ,
UNIVERSITATS I EMPRESA

EDICTE

de 22 d’octubre de 2009, pel qual es dóna publicitat a una resolució adoptada 
pel conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, per la qual s’aprova el Text 
refós del Programa d’orientació per als equipaments comercials del municipi de 
Malgrat de Mar.

L’article 25 del Decret 378/2006, de 10 d’octubre, pel qual es desplega la Llei 
18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials, estableix que els acords 
d’aprovació definitiva dels programes d’orientació per als equipaments comercials 
s’han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i que aquests 
programes són executius des de la seva publicació.

D’acord amb aquesta previsió, s’annexa a aquest Edicte el text íntegre de la reso-
lució del conseller d’Innovació, Universitats i Empresa que aprova el Text refós del 
Programa d’orientació per als equipaments comercials corresponent al municipi 
de Malgrat de Mar.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar 
des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al DOGC, sens perjudici que es 
pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri oportú.

El Text refós del Programa d’orientació per als equipaments comercials del 
municipi de Malgrat de Mar restarà per a la seva consulta a les dependències de la 
Direcció General de Comerç (pg. de Gràcia, 94, de Barcelona) i a l’Ajuntament de 
Malgrat de Mar (c. del Carme, 30, de Malgrat de Mar).

Barcelona, 22 d’octubre de 2009

ENRIC ALOY I BOSCH

Secretari general

ANNEX

Resolució sobre la sol·licitud presentada per l’Ajuntament de Malgrat de Mar per a 
l’aprovació del Text refós del Programa d’orientació per als equipaments comercials 
(POEC) del seu municipi. Expedient núm. POEC-01/08 (B/P-01).

FETS

1. El Programa d’orientació per als equipaments comercials (POEC) de Malgrat 
de Mar, va ser aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament, en data 4 de setembre 
de 2008, i sotmès a informació publica per un termini de trenta dies hàbils, dins 
del qual no es van presentar al·legacions.

2. El 6 de novembre de 2009 l’Ajuntament de Malgrat de Mar va presentar la 
sol·licitud d’aprovació definitiva del POEC del seu municipi.

3. El Programa esmentat fa referència a tot el terme municipal de Malgrat de 
Mar i a tot el sector comercial detallista.

4. El 28 de novembre de 2008, la Direcció General de Comerç va requerir 
documentació a l’Ajuntament de Malgrat de Mar per tal de completar l’expedient, 
documentació que va ser aportada el 15 de desembre de 2008 i el 29 de gener de 
2009 .

5. En la tramitació de l’expedient s’han sol·licitat els informes preceptius d’acord 
amb el que disposa l’article 23.5 del Decret 378/2006, de 10 d’octubre, pel qual es 
desplega la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials, que regula 
el procediment per l’aprovació definitiva dels programes d’orientació per als equipa-
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ments comercials (POEC), a la Direcció General de d’Urbanisme del Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, a la Direcció 
General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat del Departament de Medi Ambient 
i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria 
i Navegació de Barcelona i al Consell Comarcal del Maresme.

6. La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona en el seu 
informe de 16 de febrer de 2009 tramet els suggeriments següents:

En relació a les línies estratègiques del POEC: el document del POEC analitza la rea-
litat del municipi de Malgrat de Mar, tenint en compte la seva situació que la caracteritza 
com una ciutat turística, així com la seva realitat social, econòmica i urbanística. En 
aquest sentit, el model comercial resultant es fonamenta en la potenciació del comerç 
tradicional amb els objectius de potenciar l’atractivitat del centre, la recuperació de 
l’evasió de la despesa interior, la millora de l’urbanisme comercial i la dinamització 
comercial, tot tenint en compte la potencialitat que li dóna el turisme.

En relació al marc d’actuacions del POEC: una de les línies d’actuacions que es 
planteja en el programa és la millora de l’oferta com una de les vessants d’intervenció 
més necessàries. De fet això es concreta fonamentalment en dos tipus d’actuacions, 
la formació i l’assessorament als empresaris comercials. Aquest assessorament al 
comerç ja establert, entenen que ha d’anar més enllà del previst en el POEC com 
assessorament en línies de subvenció i de normativa municipal, ha d’anar sobretot 
en la línia d’un assessorament estratègic respecte a la viabilitat, modernització o 
millora de l’estructura comercial ja existent.

En aquest sentit, recorda com agents implicats en aquesta tasca a la Cambra de 
Comerç de Barcelona que mitjançant el servei de gabinet tècnic del comerç, ofereix 
assessorament a les empreses individuals per tal de donar resposta a aquells dubtes 
que tenen en la gestió diària, facilitar-los eines, pautes d’actuació i recomanacions 
tècniques per ser més competitius.

En relació al marc de participació de la taula de comerç: el POEC preveu en el 
seu pla d’actuació la definició del marc de participació del comerç de la ciutat. En 
aquest sentit, es considera que la Cambra de Comerç de Barcelona, amb represen-
tació territorial al Maresme hauria de formar part com a agent implicat en el marc 
de treball del futur model de gestió del comerç de Malgrat de Mar.

7. La Direcció General d’Urbanisme emet informe, en data 23 de febrer de 2009, 
en què fa les observacions següents:

“1. Cal modificar el punt 2.2.2 del Document substituint l’ instrument de Pla de 
Millora Urbana per un projecte d’urbanització.

”2. Cal modificar el punt 2.2.2 establint que, pel que fa a la concreció dels usos 
admesos en els carrers comercials serà preceptiva la redacció d’un Pla Especial 
d’usos comercials o bé una ordenança municipal, sempre que es tracti de regular 
amb un major nivell de concreció els usos admesos pel pla general i sempre que no 
es contradigui les determinacions d’aquest. En cas contrari, caldria tramitar una 
modificació de la normativa de pla general.”

8. La Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat (DGPAS), amb 
data 17 de març i 12 de maig, emet informe favorable respecte a l’informe sobre la 
integració dels valors ambientals (IIVA) del POEC de Malgrat de Mar, en què es 
contenen els compromisos mediambientals del municipi que afecten el comerç.

9. En data 17 de març de 2009, el Consell Comarcal del Maresme informa favo-
rablement el POEC de Malgrat de Mar.

10. El 25 de maig de 2009 l’Ajuntament de Malgrat presenta un informe, on fa 
aclariments i concreta alguna de les actuacions proposades.

11. El 26 de maig de 2009 el Servei d’Equipaments Comercials de la Direcció 
General de Comerç emet informe favorable amb relació al POEC del municipi de 
Malgrat de Mar amb les recomanacions següents:

Cal que l’Ajuntament actualitzi aquells apartats de la memòria del POEC en els 
quals s’ha avançat el seu estat de tramitació tal i com ha quedat palès a l’informe 
de 13 de maig de 2009.
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Així mateix s’haurà d’incorporar, mitjançant un Text refós les diferents informa-
cions i els aclariments aportats en el transcurs de l’estudi del POEC.

12. Un cop completat l’expedient administratiu amb tots els informes, el 28 
de maig de 2009 el POEC de Malgrat de Mar se sotmet a consulta de la Comissió 
d’Equipaments Comercials, d’acord amb l’article 23.6 del Decret 378/2006, de 10 
d’octubre, pel qual es desplega la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments 
comercials.

13. El 15 de juny de 2009 es dóna audiència a l’Ajuntament de Malgrat de Mar, 
per tal de presentar al·legacions o documentació que consideri oportuna dins d’un 
termini de quinze dies. Aquest termini transcorre sense que l’Ajuntament de Malgrat 
de Mar presenti al·legacions.

14. El 20 de juliol de 2009, en virtut de l’article 23.8 del Decret 378/2006, de 
10 d’octubre, pel qual es desplega la Llei 18/2005, de 27 de desembre, la Direcció 
General de Comerç comunica a l’Ajuntament de Malgrat de Mar la suspensió del 
procediment per tal que elabori un Text refós, que haurà de ser aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament, que incorpori al POEC les modificacions introduïdes al llarg del 
procediment i les recomanacions realitzades per la Direcció General de Comerç.

15. El 17 d’agost de 2009 l’Ajuntament de Malgrat de Mar presenta el Text refós 
del Programa d’orientació per als equipaments comercials del seu municipi.

16. El 16 de setembre de 2009 la directora general de Comerç elabora la proposta de 
resolució en què proposa l’aprovació del Text refós del POEC de Malgrat de Mar.

FONAMENTS JURÍDICS

1. L’article 17 de la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials, 
estableix la finalitat, vigència, i l’aprovació dels programes d’orientació per als 
equipaments comercials (POEC).

2. L’article 22 del Decret 378/2006, de 10 d’octubre, pel qual es desplega la Llei 
18/2005, de 27 de desembre, regula el contingut dels programes d’orientació per 
als equipaments comercials (POEC) i la documentació necessària.

3. L’àmbit del programa d’orientació per als equipaments comercials es refereix 
a tot el terme municipal de Malgrat de Mar i a tot el sector comercial detallista, 
de conformitat amb l’article 21 del Decret 378/2006, de 10 d’octubre, pel qual es 
desplega la Llei 18/2005, de 27 de desembre.

4. L’article 23 del Decret 378/2006, de 10 d’octubre, pel qual es desplega la Llei 
18/2005, de 27 de desembre, estableix el procediment per tramitar i aprovar els 
programes d’orientació per als equipaments comercials (POEC).

5. Segons el que disposen l’article 17.3 de la Llei 18/2005, de 27 de desembre, 
d’equipaments comercials, i l’article 20 del Decret esmentat, els programes d’ori-
entació per als equipaments comercials s’han d’ajustar a les determinacions que 
estableix el Pla territorial sectorial d’equipaments comercials (PTSEC), incloses si 
escau, les excepcions previstes.

Pel que fa al tractament relatiu al dimensionament de l’oferta comercial en aquest 
municipi, el PTSEC 2006-2009 no preveu cap creixement.

El POEC proposa un model comercial basat en quatre àmbits:
a) Millora de l’oferta comercial, amb actuacions relatives a diversos tallers-

tutories, ajuts per a la modernització, un pla de coordinació de les polítiques de 
turisme amb les de comerç, aplicació de les mesures del Pla de dinamització del 
mercat municipal de (que contempla una reforma considerable del mercat) així com 
l’elaboració i actualització d’un cens de locals, buits i oberts, i del seu preu.

b) Millora i adaptació de l’entorn urbà, amb actuacions relatives a la implantació 
de transport que connecti el nuclis comercials, una renovació de la senyalització 
comercial, un pla de millora de l’entorn urbà i la millora de la continuïtat comercial 
i millora del comerç, mitjançant un Pla especial de regulació d’usos que reguli 
l’obertura de nous establiments que puguin constituir una discontinuïtat comercial 
(entitats financeres, agencies immobiliàres...).
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c) Respecte a la gestió i dinamització comercials es proposen actuacions com: la 
creació d’una plaça específica de tècnic municipal de comerç, una campanya d’in-
formació i comunicació del POEC, la creació d’una Taula del Comerç i l’aprovació 
del model de dinamització comercial a nivell municipal, que entre d’altres ha de 
contenir l’ús de la imatge de marca global per al comerç del municipi, accions de 
publicitat i comunicació i l’elaboració del catàleg del consumidor/a.

d) Les propostes de creixement del POEC de Malgrat de Mar, és en format no 
regulat. Concretament: 1.559 m² en quotidià alimentari, 204 m² en quotidià no 
alimentari, 337 m² en equipament de la llar, 197 m² en equipament de la persona, 
106 m² en automoció i carburants, i 43 m² en lleure i cultura.

Així mateix, l’article 5.4 del Decret 379/2006, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova 
el PTSEC, d’acord amb el que estableix el desplegament reglamentari de la Llei 
18/2005, determina que en el cas que un municipi concret excedeixi el nombre 
d’habitants previst que hagi servit de base per a programar els dimensionaments, 
l’ajuntament corresponent podrà instar la modificació del PTSEC, mitjançant 
l’elaboració d’un POEC, en funció d’uns mínims creixements poblacionals (%) i 
uns màxims creixements comercials (m2).

Concretament, un municipi que té una població entre 10.000 i 25.000 habitants, 
com és el cas, podrà instar a la modificació del PTSEC quan la seva població superi, 
com a mínim, en un 10% l’estimada pel Pla per a l’any 2009. Aquesta modificació 
es materialitzarà en un sostre màxim de dimensionament de 3.000 m² de superfície 
de venda, en formats subjectes d’obtenir llicència comercial municipal.

En aquest sentit, cal assenyalar que el municipi de Malgrat de Mar no justifica 
aquestes determinacions i, per tant el POEC, no preveu un dimensionament ad-
dicional.

6. El POEC incorpora el contingut bàsic establert a la normativa: analitza l’oferta 
i la demanda comercial des d’un punt de vista quantitatiu i qualitatiu, determina 
quins són els eixos comercials del municipi, inventaria els instruments municipals 
d’ordenació, defineix el model comercial i proposa un programa d’actuacions, de 
conformitat amb l’article 22 del Decret 378/2006, de 10 d’octubre, pel qual es des-
plega la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials.

7. Es sol·liciten els informes preceptius d’acord amb el que disposa l’article 23.5 
del Decret 378/2006, de 10 d’octubre, pel qual es desplega la Llei 18/2005, de 27 de 
desembre, d’equipaments comercials.

8. Un cop completat l’expedient administratiu amb els informes esmentats, es 
consulta la Comissió d’Equipaments Comercials, d’acord amb l’article 23.6 del 
Decret 378/2006, de 10 d’octubre, pel qual es desplega la Llei 18/2005, de 27 de 
desembre, d’equipaments comercials.

9. En compliment de l’article 23.7 del Decret 378/2006, de 10 d’octubre, pel 
qual es desplega la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials, es 
dona tràmit d’audiència a l’Ajuntament de Malgrat de Mar perquè en el termini de 
quinze dies formuli les al·legacions que consideri procedents abans de la proposta 
de resolució.

10. En virtut de l’article 23.8 del Decret 378/2006, de 10 d’octubre, pel qual es des-
plega la Llei 18/2005, de 27 de desembre, amb caràcter previ a l’aprovació definitiva 
es suspèn el procediment per tal que l’Ajuntament de Malgrat de Mar elabori un text 
refós, que haurà de ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament, que incorpori les modificacions 
introduïdes al llarg del procediment i les recomanacions realitzades per la Direcció 
General de Comerç, i en data 17 d’agost de 2009 l’Ajuntament de Malgrat de Mar 
presenta el Text refós amb les modificacions i recomanacions incorporades.

11. La competència per dictar la resolució correspon al departament competent 
en matèria de comerç, d’acord amb l’article 17 de la Llei 18/2005, de 27 de desem-
bre, d’equipaments comercials, i en concret, l’article 23.9 del Decret 378/2006, de 
10 d’octubre, pel qual es desplega aquesta Llei, l’atribueix al conseller o consellera 
competent en aquesta matèria, a proposta de la persona titular de la Direcció Ge-
neral de Comerç.
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12. L’article 25 del Decret 378/2006, de 10 d’octubre, pel qual es desplega la Llei 
18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials, estableix que els acords 
d’aprovació definitiva dels programes d’orientació per als equipaments comercials 
s’han de publicar en el DOGC i que aquests programes són executius des de la seva 
publicació.

Per tot això,

Resolc:

Aprovar definitivament el Text refós del Programa d’orientació per als equipaments 
comercials (POEC) de Malgrat de Mar, objecte de l’expedient número POEC-01/08 
(B/P-01), que serà executiu des de la seva publicació en el Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya (DOGC) mitjançant Edicte.

La vigència d’aquest POEC és de quatre anys i podrà ser prorrogada per un mà-
xim de dos anys, d’acord amb allò que preveu l’article 24 de Decret 378/2006, de 10 
d’octubre, pel qual es desplega la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments 
comercials.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
recurs contenciós administratiu, davant la Sala contenciosa administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar 
des de l’endemà de la notificació, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol 
altre recurs que es consideri oportú.

Barcelona, 21 d’octubre de 2009

Josep Huguet i Biosca
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa

(09.295.022)

*


	DISPOSICIONS
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	ORDRE
	ECF/464/2009, de 6 d’octubre, sobre operacions comptables de tancament de l’exercici pressupostari 2009.
	RESOLUCIÓ
	ECF/3025/2009, de 8 d’octubre, per la qual es dóna publicitat al Conveni de col·laboració entre l’Institut Nacional d’Estadística i l’Institut d’Estadística de Catalunya per a l’elaboració del directori definitiu del cens agrari en l’àmbit territorial de 
	la Comunitat Autònoma de Catalunya.
	RESOLUCIÓ
	ECF/3026/2009, de 8 d’octubre, per la qual es dóna publicitat al Conveni de col·laboració entre l’Institut Nacional d’Estadística i l’Institut d’Estadística de Catalunya per a la realització de l’Estadística de biblioteques 2008, en l’àmbit territorial de
	 la Comunitat Autònoma de Catalunya.
	RESOLUCIÓ
	ECF/3027/2009, de 8 d’octubre, per la qual es dóna publicitat al Conveni de col·laboració entre l’Institut d’Estadística de Catalunya i l’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial del Consell Superior d’Investigacions Científiques per a la conf
	iguració segura de fitxers de microdades.
	RESOLUCIÓ
	ECF/3028/2009, de 30 de setembre, per la qual es fan públics l’estat d’execució del pressupost de la Generalitat i els moviments i la situació del Tresor referits a 30 de juny de 2009.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 5 d’octubre de 2009, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referents al municipi de Salt.
	EDICTE
	de 8 d’octubre de 2009, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referents al municipi de Castell-Platja d’Aro.
	EDICTE
	de 9 d’octubre de 2009, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referents al municipi del Far d’Empordà.
	EDICTE
	de 13 d’octubre de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referent al municipi de Figueres.
	EDICTE
	de 15 d’octubre de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referent al municipi de Fortià.
	EDICTE
	de 16 d’octubre de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referent al municipi de Vilabertran.
	EDICTE
	de 19 d’octubre de 2009, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques referent al municipi del Papiol.
	EDICTE
	de 21 d’octubre de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana.
	EDICTE
	de 23 d’octubre de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Santa Coloma de Gramenet.
	EDICTE
	de 26 d’octubre de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central referent al municipi de Sant Hipòlit de Voltregà.
	EDICTE
	de 27 d’octubre de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Badalona.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	ORDRE
	AAR/467/2009, de 27 d’octubre, per la qual s’incrementa la quantia dels ajuts destinats a les explotacions ramaderes, les indústries agroalimentàries i els establiments de gestió de subproductes per a la millora de la capacitat tècnica de gestió de subpro
	ductes animals no destinats al consum humà, convocats per l’Ordre AAR/349/2009, de 6 de juliol.
	ORDRE
	AAR/ /2009, de 27 d’octubre, per la qual s’incrementa la quantia dels ajuts destinats a l’execució de programes de sanitat animal, convocats per l’Ordre AAR/399/2009, de 14 de setembre.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	RESOLUCIÓ
	TRE/2995/2009, de 26 d’agost, per la qual es disposa el registre i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Eserman, SA, per l’any 2009 (codi de conveni núm. 4300872).
	RESOLUCIÓ
	TRE/2996/2009, de 5 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Centres Autoequip, SA, per als anys 2009-2011 (codi de conveni núm. 7902822).
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	ORDRE
	IUE/465/2009, de 22 d’octubre, per la qual s’aprova la delimitació de la trama urbana consolidada del municipi de Creixell.
	ORDRE
	IUE/466/2009, de 22 d’octubre, per la qual es modifica l’Ordre IUE/468/2007, de 4 de desembre, per la qual es crea una borsa de dissenyadors/es de moda i s’estableix el procediment per formar-ne part.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	RESOLUCIÓ
	MAH/3029/2009, de 20 d’octubre, per la qual es fa públic l’Acord de declaració d’impacte ambiental d’un projecte d’activitat extractiva de graves al terme municipal de Vallfogona de Ripollès (exp. GA20030022).
	RESOLUCIÓ
	MAH/3030/2009, de 6 d’octubre, per la qual s’atorga i es renova el distintiu de garantia de qualitat ambiental per a diverses categories de productes i serveis.
	RESOLUCIÓ
	MAH/3031/2009, de 21 d’octubre, per la qual es fa públic l’Acord de declaració d’impacte ambiental del Projecte d’activitat de desballestament d’un taller mecànic i de servei de grua i taxi, al terme municipal de Bellcaire d’Empordà (exp. núm. GA20030027)
	.
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/3024/2009, de 21 d’octubre, de convocatòria de concurs de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball de personal laboral fix del Departament de Salut (convocatòria núm. LSA/001/09).
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
	RESOLUCIÓ
	de 5 d’octubre de 2009, per la qual s’integra a la senyora Pilar Carrasquer Oto al cos de professors titulars d’universitat.
	RESOLUCIÓ
	de 19 d’octubre de 2009, per la qual es nomena la senyora Maria Carme Brun Gasca professora titular d’universitat.
	UNIVERSITAT DE BARCELONA
	RESOLUCIÓ
	de 29 de setembre de 2009, per la qual es convoca a concurs una plaça de professor agregat vinculada amb l’Hospital de Sant Joan de Déu, inclosa en el concert subscrit per la Universitat i l’Ordre Hospitalari de Sant Joan de Déu el 17 de març de 2005.
	RESOLUCIÓ
	de 29 de setembre de 2009, per la qual es convoca a concurs cinc places de professor agregat vinculades amb l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona incloses en el concert subscrit per la Universitat i l’esmentat Hospital el 13 de maig de 2005.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte de subministrament (exp. 62/2009).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte de subministrament (exp. 82/2009).
	SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
	ANUNCI
	del Servei Territorial de Trànsit de Girona, sobre notificació a interessats.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa i aprovació del projecte per al subministrament i la distribució de gas propà al terme municipal de Maçanet de Cabrenys (exp. 12.942/2009-G).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte de serveis.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte de serveis.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte de serveis.
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	EDICTE
	de 23 d’octubre de 2009, pel qual es notifica als possibles interessats la interposició del recurs contenciós administratiu núm. 714/2009.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	EDICTE
	de 20 d’octubre de 2009, pel qual es notifica la resolució en el procediment disciplinari tramitat a la senyora Núria Causin Torres.
	EDICTE
	de 21 d’octubre de 2009, pel qual es notifica una resolució per la qual es resol la reclamació presentada pel senyor Enrique Iglesias Martín, en relació al procés d’acreditació de les competències professionals.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de subministrament (exp. 191/2009).
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	EDICTE
	d’1 d’octubre de 2009, pel qual es notifica la resolució d’un expedient sancionador (núm. PMC-T-021/2009).
	EDICTE
	de 19 d’octubre de 2009, pel qual es notifica una proposta de resolució d’expedient sancionador (exp. PMC-T-032/2009).
	ANUNCI
	de licitació per a la contractació d’un servei.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 8 d’octubre de 2009, de notificació de requeriments de documentació de justificació econòmica de subvencions atorgades al programa d’I+O 2006.
	EDICTE
	de 9 d’octubre de 2009, de notificació de requeriments de documentació de justificació econòmica de subvencions atorgades al programa d’I+O 2006.
	EDICTE
	de 26 d’octubre de 2009, pel qual es dóna publicitat a la Resolució de 18 de setembre de 2009, d’adjudicació definitiva de la contractació d’un servei.
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	EDICTE
	de 22 d’octubre de 2009, pel qual es dóna publicitat a una resolució adoptada pel conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, per la qual s’aprova el Text refós del Programa d’orientació per als equipaments comercials del municipi de Malgrat de Mar.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	EDICTE
	de 14 d’octubre de 2009, de notificació de resolució de l’expedient sancionador (AE-L-3-2009).
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. AA2009000037).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2009000451).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública una resolució (ref.CC2003002992).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis.
	ANUNCI
	d’informació pública del Projecte constructiu d’ampliació i millores de l’estació depuradora d’aigües residuals del sistema de sanejament de Sant Pere de Riudebitlles i posterior abocament al riu de Bitlles, al terme municipal de Torrelavit, i de la llist
	a dels béns i els drets afectats per les obres (clau S-AA-00974-P1).
	ENS D’ABASTAMENT D’AIGUA - AIGÜES 
	DEL TER I DEL LLOBREGAT, EMPRESA PÚBLICA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de subministrament.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de subministrament.
	DIVERSOS
	CONSORCI INSTITUT CATALÀ DE CIÈNCIES CARDIOVASCULARS
	CONSERVATORI DEL LICEU
	PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA
	SANITAT INTEGRAL DEL BAIX LLOBREGAT, SL
	AJUNTAMENTS
	L’ALBI
	ALCOLETGE
	L’ARBOÇ
	ASCÓ
	BALAGUER
	BARCELONA.
	BÀSCARA
	CASSÀ DE LA SELVA
	CASTELLET I LA GORNAL
	CASTELLNOU DE BAGES
	CERDANYOLA DEL VALLÈS
	CORNELLÀ DE LLOBREGAT
	CUBELLES
	CUNIT
	FIGUERES
	GOMBRÈN
	L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
	LLERS
	LLIÇÀ DE VALL
	MALGRAT DE MAR
	MONTBRIÓ DEL CAMP
	PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
	PALLEJÀ
	ELS PALLARESOS
	LA POBLA DE SEGUR
	SANT BOI DE LLOBREGAT
	SANT FELIU DE CODINES
	SANT SADURNÍ D’ANOIA
	SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
	LA SEU D’URGELL
	TORELLÓ
	VACARISSES
	VILANOVA DEL CAMÍ
	VILOBÍ D’ONYAR
	TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA
	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. 347/2009).
	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. 339/2009).
	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. 358/2009).
	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. 348/2009).
	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. 404/2009).
	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. 364/2009).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 223/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Tarragona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1381/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Cornellà de Llobregat, sobre actuacions de judici verbal (exp. 601/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Mataró, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 1221/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 7 del Vendrell, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 281/2005).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Figueres, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 306/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Vilafranca del Penedès, sobre actuacions de judici de procediment ordinari (exp. 426/2004).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Rubí, sobre actuacions de judici verbal (exp. 981/2008).
	jutjats mercantils
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 1 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 514/2007).
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 6 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 763/2008).

		2009-11-02T15:41:17+0100
	DOGC
	Edició Diari Oficial Generalitat de Catalunya
	Signatura




