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Administració local

SANT BOI DE LLOBREGAT

ANUNCI

de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, sobre aprovació inicial d’una ordenan-
ça.

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària que tingué lloc el dia 20 d’octubre 
de 2008, va aprovar inicialment l’ordenança municipal reguladora del procediment 
i l’aplicació informàtica per a la producció de còpies electròniques autèntiques 
mitjançant procediments de digitalització i autenticació segurs; la qual se sotmet 
a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar a partir de l’endemà de 
la publicació d’aquest acord al Butlletí Oicial de la Província, al Diari Oicial de 
la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al 
tauler d’anuncis de la corporació, a i que s’hi puguin presentar al·legacions. Si no 
s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació pública i 
d’audiència als interessats, quedarà aprovada deinitivament.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Sant Boi de Llobregat, 22 d’octubre de 2008

M. ANTONIA BARRAGÁN PRIETO

Tinenta d’alcalde de l’Àrea d’Actuació Política de Serveis Generals

PG-226980 (08.305.053)
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Administració local

SANT BOI DE LLOBREGAT

ANUNCI

de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, sobre constitució d’una associació.

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària que tingué lloc el dia 20 d’octubre 
de 2008, va aprovar la constitució de l’Associació de l’Observatori de les dones als 
mitjans de comunicació, amb l’objectiu de promoure l’actitud crítica i la relexió 
envers els mitjans de comunicació des de la perspectiva de les dones i per una 
no-discriminació. Així mateix va aprovar inicialment la proposta d’estatuts de la 
nova associació, comprensius d’un total de 33 articles. Aquest acord se sotmet a 
informació pública pel termini de trenta dies, a comptar a partir de l’endemà de la 
seva publicació al Butlletí Oicial de la Província, al Diari Oicial de la Generalitat 
de Catalunya i a tauler d’anuncis de la corporació a i que s’hi puguin presentar 
al·legacions. Si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública, la proposta d’estatuts que ara s’aprova inicialment quedarà 
aprovada deinitivament.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Sant Boi de Llobregat, 22 d’octubre de 2008

M. ANTONIA BARRAGÁN PRIETO

Tinenta d’alcalde de l’Àrea d’Actuació Política de Serveis Generals

PG-226982 (08.305.054)


	DISPOSICIONS
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	ORDRE
	GAP/463/2008, de 29 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases generals per atorgar ajuts per a obres i inversions a entitats privades sense ànim de lucre i a ens locals de Catalunya per a equipaments destinats a fomentar i divulgar el civisme.
	RESOLUCIÓ
	GAP/3287/2008, de 28 d’octubre, d’aprovació d’un augment de subvenció al finançament del projecte de l’actuació núm. 2007/1341, inclosa en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2007.
	RESOLUCIÓ
	GAP/3288/2008, de 28 de octubre, d’aprovació d’un augment de subvenció al finançament del projecte de l’actuació núm. 2007/924, inclosa en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2007.
	RESOLUCIÓ
	GAP/3289/2008, de 28 d’octubre, d’aprovació d’un augment de subvenció al finançament del projecte de l’actuació núm. 2007/1229, inclosa en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2007.
	RESOLUCIÓ
	GAP/3290/2008, de 28 de octubre, d’aprovació d’un augment de subvenció al finançament del projecte de l’actuació núm. 2007/612, inclosa en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2007.
	RESOLUCIÓ
	GAP/3291/2008, de 28 d’octubre, d’aprovació d’un augment de subvenció al finançament del projecte de l’actuació núm. 2007/161, inclosa en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2007.
	RESOLUCIÓ
	GAP/3292/2008, de 28 d’octubre, d’aprovació d’un augment de subvenció al finançament del projecte de l’actuació núm. 2007/1484, inclosa en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2007.
	RESOLUCIÓ
	GAP/3293/2008, de 22 d’octubre, per la qual s’autoritza la dissolució de l’agrupació constituïda pels municipis de Campllong i Riudellots de la Selva per al manteniment en comú del lloc de treball de secretaria intervenció.
	RESOLUCIÓ
	GAP/3294/2008, de 22 d’octubre, per la qual s’autoritza la dissolució de l’agrupació constituïda pels municipis de Sant Quirze Safaja i Granera per al manteniment en comú del lloc de treball de secretaria intervenció.
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a la Resolució GAP/2974/2008, de 18 de setembre, de concessió d’ajuts a les organitzacions sindicals per fomentar l’acció i la formació sindicals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat pel que fa al personal funcionari d’administració i tècnic, a
	l personal docent no universitari i al personal estatutari (DOGC núm. 5234, pàg. 73796, de 13.10.2008).
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	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	RESOLUCIÓ
	AAR/3308/2008, de 31 d’octubre, per la qual s’aproven les bases definitives de la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Granyena de les Garrigues.
	RESOLUCIÓ
	AAR/3309/2008, de 31 d’octubre, per la qual es declara la fermesa de les bases definitives de la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal d’Alcanó.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	RESOLUCIÓ
	TRE/3295/2008, de 18 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Fundació Privada per als anys 2007-2010 (codi de conveni núm. 
	0810762).
	RESOLUCIÓ
	TRE/3296/2008, de 23 de setembre, per la qual s’ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació de la pròrroga del Conveni de l’1 de gener de 2008 al 30 de juny de 2009, la modificació de l’article 18 i la taula salarial 2008 del Conveni col·lectiu de tr
	eball de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona per als anys 2006-2007 (codi de conveni núm. 1701152).
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	AGÈNCIA DE GESTIÓ D’AJUTS UNIVERSITARIS
	I DE RECERCA
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a la Resolució IUE/3000/2008, de 3 d’octubre, per la qual s’aproven les bases i s’obre la convocatòria de beques i ajuts postdoctorals dins del programa Beatriu de Pinós (BP-DGR) 2008 (DOGC núm. 5237, pàg. 75294, de 16.10.2008).
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	RESOLUCIÓ
	MAH/3279/2008, de 27 d’octubre, per la qual es fa públic l’Acord de declaració d’impacte ambiental del Projecte d’ampliació de l’explotació de l’activitat extractiva de sorres i graves anomenada Peralta de l’empresa Kannars, SL, emplaçada al paratge anome
	nat les Parellades, al terme municipal de Roquetes (exp. EL20030041).
	RESOLUCIÓ
	MAH/3280/2008, de 27 d’octubre, per la qual es fa públic l’Acord de declaració d’impacte ambiental del Projecte d’activitat extractiva anomenada 5a ampliació de la pedrera Vacamorta, al terme municipal de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura (exp.�
	 GL20030077).
	RESOLUCIÓ
	MAH/3281/2008, de 22 d’octubre, per la qual es fa públic l’Acord de declaració d’impacte ambiental del projecte i de l’estudi informatiu “Millora general. Desdoblament de l’Eix Transversal. Carretera C-25, PK 179,600 al 186,800. Tram: Gurb–Calldetenes”.
	RESOLUCIÓ
	MAH/3282/2008, de 22 d’octubre, per la qual es fa públic l’Acord de declaració d’impacte ambiental del Projecte d’ampliació de l’explotació de l’activitat extractiva d’àrids anomenada Barranc Fondo de l’empresa Agrimontsià, SA, emplaçada al polígon 2, par
	cel·les 31, 109 i 26, al terme municipal de Masdenverge (exp. EL20040022).
	RESOLUCIÓ
	MAH/3283/2008, de 23 d’octubre, per la qual es fa públic l’Acord de declaració d’impacte ambiental d’un Projecte d’explotació d’activitat extractiva de roca calcària, al terme municipal de Castellbell i el Vilar (exp. BL20030216).
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	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
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	GAP/3286/2008, de 30 d’octubre, per la qual s’aproven les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos i d’aspirants exempts de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana de la convocatòria del procés selectiu, torn de reserva especial, 
	per a l’accés al cos de diplomatura (subgrup A2) de la Generalitat de Catalunya, educació social, (núm. de registre de convocatòria 158).
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	D’EDUCACIÓ
	RESOLUCIÓ
	EDU/3285/2008, de 30 d’octubre, de convocatòria de concurs específic de mèrits per tal de proveir llocs de treball docent de caràcter singular en centres públics d’ensenyaments no universitaris que tenen autoritzat un pla estratègic per a la promoció de l
	’autonomia del centre educatiu.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	RESOLUCIÓ
	CMC/3284/2008, de 15 de setembre, de cessament i nomenament de les secretàries de les comissions territorials del Patrimoni Cultural de Barcelona i de Tarragona.
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	DEPARTAMENT
	DE LA VICEPRESIDÈNCIA
	RESOLUCIÓ
	VCP/3307/2008, de 20 d’octubre, per la qual es fan públiques les adjudicacions de contractes del tercer trimestre de l’any 2008 per a les unitats directives adscrites al Departament de la Vicepresidència.
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	EDICTE
	de 7 d’octubre de 2008, de notificació de l’acord d’inici i plec de càrrecs dictats en l’expedient sancionador núm. LSM-009/08.
	EDICTE
	de 15 d’octubre de 2008, pel qual es notifiquen l’acord d’inici d’expedient i el plec de càrrecs dictats en l’expedient sancionador núm. DSJ-44/08.
	EDICTE
	de 15 d’octubre de 2008, de notificació de la resolució de l’expedient sancionador núm. ESE-25-08.
	EDICTE
	de 15 d’octubre de 2008, de notificació de la resolució de l’expedient sancionador núm. ESE-26-08.
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	de 15 d’octubre de 2008, de notificació de la proposta de resolució de l’expedient sancionador núm. ESE-39-08.
	EDICTE
	de 15 d’octubre de 2008, de notificació de la proposta de resolució de l’expedient sancionador núm. ESE-50-08.
	eNTITAT AUTÒNOMA DE JOCS I APOSTES
	DE LA GENERALITAT
	RESOLUCIÓ
	IRP/3297/2008, de 21 d’octubre, per la qual es fa pública la combinació guanyadora dels sorteigs de la loteria Trio dels dies 13 al 19 d’octubre de 2008.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3298/2008, de 14 d’octubre, per la qual es fan públics els resultats dels sorteigs de la Lotto 6/49 i de la variant Jòquer, núm. 2187 i 2188, dels dies 1 i 4 d’octubre de 2008, respectivament.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3299/2008, de 14 d’octubre, per la qual es fa pública la combinació guanyadora dels sorteigs de la loteria Trio dels dies 6 al 12 d’octubre de 2008.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3300/2008, de 14 d’octubre, per la qual es fan públics la combinació guanyadora i el número Diana dels sorteigs de la loteria Super 10 dels dies 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 d’octubre de 2008.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3301/2008, de 14 d’octubre, per la qual es fan públics els resultats dels sorteigs de la Lotto 6/49 i de la variant Jòquer, núm. 2189 i 2190, dels dies 8 i 11 d’octubre de 2008, respectivament.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3302/2008, de 14 d’octubre, per la qual es fa pública la combinació guanyadora dels sorteigs de la loteria Trio dels dies 29 de setembre al 5 d’octubre de 2008.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3303/2008, de 14 d’octubre, per la qual es fan públics la combinació guanyadora i el número Diana dels sorteigs de la loteria Super 10 dels dies 29 i 30 de setembre i 1, 2, 3, 4 i 5 d’octubre de 2008.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3304/2008, de 21 d’octubre, per la qual es fan públics els resultats dels sorteigs de la Lotto 6/49 i de la variant Jòquer, núm. 2191 i 2192, dels dies 15 i 18 d’octubre de 2008, respectivament.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3305/2008, de 21 d’octubre, per la qual es fan públics la combinació guanyadora i el número Diana dels sorteigs de la loteria Super 10 dels dies 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19 d’octubre de 2008.
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 2 d’octubre de 2008, de notificació a diverses empreses de la citació per a vistes convocades per la Junta Arbitral del Transport de Catalunya.
	EDICTE
	de 20 d’octubre de 2008, de notificació a diverses empreses de la citació per a vistes convocades per la Junta Arbitral del Transport de Catalunya.
	EDICTE
	de 23 d’octubre de 2008, de notificació de laudes dictats per la Junta Arbitral del Transport de Catalunya.
	INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis (JU-229/08).
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	ANUNCI
	pel qual es fan públiques les adjudicacions definitives de contractes.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	EDICTE
	de 23 de setembre de 2008, de notificació d’un acte administratiu (exp.: 07018 DTT).
	EDICTE
	de 23 de setembre de 2008, de notificació d’un acte administratiu (exp.: 07040 DTT).
	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
	EDICTE
	de 30 d’octubre de 2008, de notificació de la Resolució de data 8 de juliol de 2008, en relació amb la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per la senyora Itziar Sarrià Bilbao, en nom i representació de la senyora Venancia Bilbao Oleaga.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	EDICTE
	de 24 d’octubre de 2008, pel qual es notifica l’acord d’inici d’expedients sancionadors i plecs de càrrecs.
	EDICTE
	de 24 d’octubre de 2008, pel qual es notifiquen resolucions d’expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 24 d’octubre de 2008, pel qual es notifiquen resolucions d’expedients d’ajuts.
	EDICTE
	de 24 d’octubre de 2008, pel qual es notifiquen acords d’inici i propostes de resolució d’expedients sancionadors.
	ANUNCI
	de concurs públic per a la contractació d’una obra.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	EDICTE
	de 21 d’octubre de 2008, de notificació de les resolucions dels expedients 2402.71.2007 i 2403.71.2007, de promoció de l’ocupació autònoma.
	ANUNCI
	pel qual es fa públic el dipòsit dels Estatuts de l’organització sindical denominada Associació Mèdica i Facultativa de Catalunya.
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 6 d’octubre de 2008, de notificació de resolució provisional de l’expedient FRM-03-08-0024 del programa Forma’t.
	EDICTE
	de 6 d’ocubre de 2008, de notificació de resolució d’atorgament d’expedient FRM-03-08-0269 del programa Forma’t.
	EDICTE
	de 22 d’octubre de 2008, de notificació de resolució provisional d’expedient FRM-03-08-0249 del programa Forma’t.
	EDICTE
	de 23 d’octubre de 2008, de notificació de resolució provisional de l’expedient FRT-03-08-0149 del programa Forma’t.
	EDICTE
	de 23 d’octubre de 2008, de notificació de resolució provisional de l’expedient FRT-03-08-0251 del programa Forma’t.
	EDICTE
	de 23 d’octubre de 2008, de notificació de la resolució de l’expedient FRT-02-07-010 del programa Forma’t.
	EDICTE
	de 24 d’octubre de 2008, de notificació de la resolució provisional de l’expedient FRM-03-08-0382 del programa Forma’t.
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis mitjançant procediment obert (exp. 60/08).
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	EDICTE
	de 9 d’octubre de 2008, de notificació de diverses resolucions d’expedients en matèria d’habitatge.
	EDICTE
	de 10 d’octubre de 2008, de notificació de diverses resolucions d’expedients en matèria d’habitatge.
	EDICTE
	de 13 d’octubre de 2008, de notificació de diverses resolucions d’expedients en matèria d’habitatge.
	EDICTE
	de 13 d’octubre de 2008, de notificació de diverses resolucions d’expedients en matèria d’habitatge.
	EDICTE
	de 16 d’octubre de 2008, de notificació de diverses resolucions d’expedients en matèria d’habitatge.
	EDICTE
	de 20 d’octubre de 2008, de notificació de diverses resolucions d’expedients en matèria d’habitatge.
	EDICTE
	de 20 d’octubre de 2008, de notificació de proposta de resolució de l’expedient sancionador (EN-L-15/2008).
	EDICTE
	de 20 d’octubre de 2008, de notificació de proposta de resolució de l’expedient sancionador (EN-L-18/2008).
	EDICTE
	de 20 d’octubre de 2008, de notificació de proposta de resolució de l’expedient sancionador (EN-L-14/2008).
	EDICTE
	de 22 de octubre de 2008, de notificació de diverses resolucions d’expedients en matèria d’habitatge.
	EDICTE
	de 22 d’octubre de 2008, de notificació de proposta de resolució de l’expedient sancionador (CM-L-56-2008).
	EDICTE
	de 22 d’octubre de 2008, de notificació de resolució de l’expedient sancionador (CM-34-2008).
	EDICTE
	de 23 d’octubre de 2008, de notificació de diverses resolucions d’expedients en matèria d’habitatge.
	EDICTE
	de 27 d’octubre de 2008, de notificació de diverses resolucions d’expedients en matèria d’habitatge.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental del Projecte d’una activitat d’explotació de roca calcària al terme municipal Sallent (BA20070273).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental per adequar al sistema de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, una activitat de fabricació de calç, al terme municipal d’Argelaguer.
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	RESOLUCIÓ
	MAH/3306/2008, de 29 d’octubre, per a l’obertura d’informació pública de la relació de béns i drets afectats i convocatòria per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació dels béns i drets afectats per l’execució de les obres d’emergència del Projecte de 
	recuperació de recursos subterranis amb tractament d’osmosi al municipi de Portbou (clau: A-AA-01436-O).
	EDICTE
	de 7 de novembre de 2008, de notificació de la resolució d’aprovació del Projecte d’obra per a la construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals de Costa del Montseny, al terme municipal de Fogars de Montclús, i del seu estudi d’impacte ambiental 
	(clau S-AA-00885-P).
	EDICTE
	de 7 de novembre de 2008, de notificació de la resolució d’aprovació del Projecte d’obra per a la construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals de Montseny, al terme municipal de Montseny (Vallès Oriental), i del seu estudi d’impacte ambiental (c
	lau S-AA-00891-P).
	EDICTE
	de 7 de novembre de 2008, de notificació de la resolució d’aprovació del Projecte d’obra per a la construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals de Fogueres de Montsoriu, al terme municipal de Riells i Viabrea (la Selva), i del seu estudi d’impact
	e ambiental (clau S-AA-00892-P).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2008000476).
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