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DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ
EDU/1666/2009, de 8 de juny, per la qual s’anuncia la convocatòria de concurs públic 
per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal 
com a personal interí docent en centres públics d’ensenyaments no universitaris 
dependents del Departament d’Educació.

En aplicació del que estableix l’apartat 2 de la Resolució EDU/2273/2006, de 27 
de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part 
de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí 
docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Educa-
ció i Universitats a partir del curs 2006-2007 (DOGC núm. 4672, de 10.7.2006), 
modificada per la Resolució EDU/1769/2007, de 12 de juny (DOGC núm. 4905, 
de 15.6.2007), per la Resolució EDU/1911/2008, de 10 de juny (DOCG núm. 5156, 
de 19.6.2008), per la Resolució EDU/163/2009, de 3 de febrer (DOGC núm. 5314, 
de 9.2.2009), i per la Resolució EDU/1614/2009, de 4 de juny (DOGC núm. 5400, 
de 15.6.2009).

De conformitat amb les mesures que preveu el punt 2 de l’Acord de la Mesa 
Sectorial de 15 de setembre de 2006 de personal docent no universitari en l’àmbit 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, subscrit pels representants del 
Departament d’Educació i pels representants de FE CCOO, FETE-UGT i USTEC-
STEs.IAC, els criteris que estableix el punt 2 de l’Acord de la Mesa Sectorial de 9 
d’octubre de 2006 de personal docent no universitari en l’àmbit de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, subscrits pels representants del Departament d’Educació 
i pels representants de FE CCOO i FETE-UGT, aprovats per l’Acord del Govern de 
19 de desembre de 2006 (DOGC núm. 4796, de 10.1.2007).

Tal com estableix l’apartat I de l’Acord GOV/218/2008, de 16 de desembre, pel 
qual s’aprova l’Acord amb l’Ajuntament de Barcelona per a l’assumpció de funcions, 
d’ambdues administracions, per part del Consorci d’Educació de Barcelona (DOGC 
núm. 5295 de 13.1.2009), a partir del dia 1 de gener, es fa efectiva l’assumpció de 
funcions i competències que fins ara tenien atribuïdes els Serveis Territorials del 
Departament d’Educació a Barcelona Ciutat.

Mitjançant el Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen 
les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació secundària 
obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim 
especial i s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyaments secun-
daris (BOE núm. 287, de 28.11.2008), l’especialitat de psicologia i pedagogia queda 
substituïda per l’especialitat d’orientació educativa.

D’acord amb el que preveuen els punts 6.2.1, 6.2.2 i 6.2.5 de la Resolució 
EDU/1279/2009, de 4 de maig, per la qual es dicten instruccions referides a la ges-
tió de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal 
interí docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres per 
al curs 2009-2010 (DOGC núm. 5376, de 11.5.2009).

RESOLC:

—1 Anunciar la convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de 
treball de personal interí docent.

—2 Establir que el termini de presentació de sol·licituds per participar en aquesta 
convocatòria serà des del dia 22 de juny fins al 28 de juliol de 2009, ambdós inclo-
sos. L’accés a l’aplicació telemàtica per tramitar la sol·licitud es troba a la pàgina 
d’internet del Departament d’Educació http://www.gencat.cat/educacio (a partir 
d’aquí cal entrar a l’apartat Borsa d’Interins/Admissió a la Borsa).
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—3 Declarar que les normes de participació i el procediment de formalització de 
sol·licituds són les que especifica la Resolució EDU/2273/2006, de 27 de juny, per 
la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa 
de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en 
centres públics no universitaris dependents del Departament d’Educació i Universitats 
a partir del curs 2006-2007, modificada per la Resolució EDU/1769/2007, de 12 de 
juny i per la Resolució EDU/1911/2008, de 10 de juny, per la Resolució EDU/163/2009 
de 3 de febrer de 2009, i per la Resolució EDU/1614/2009, de 4 de juny.

—4 Els candidats a formar part de la borsa de treball hauran de presentar la do-
cumentació acreditativa dels requisits establerts i dels mèrits al·legats a la sol·licitud 
telemàtica en els registres del serveis territorials de Departament d’Educació o del 
Consorci d’Educació de Barcelona, en funció de quin àmbit territorial hagin demanat 
com a preferent, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar a partir del dia de 
la tramitació telemàtica de la sol·licitud. Els que no presentin aquesta documentació 
en el termini establert seran declarats exclosos de la convocatòria.

—5 Convocar les especialitats docents dels cossos de mestres i de professors 
d’ensenyaments secundaris en els serveis territorials del Departament d’Educació 
o en el Consorci d’Educació de Barcelona on manquen candidats. Aquestes espe-
cialitats són les que especifica l’annex 1 d’aquesta Resolució.

—6 El candidat que té reconegudes i demanades les especialitats d’anglès, fran-
cès, alemany, filosofia, geografia i història, grec, llatí, llengua catalana i literatura, 
llengua castellana i literatura, biologia i geologia, física i química, matemàtiques, 
orientació educativa, música i educació física i dibuix, podrà demanar:

a) Les especialitats docents del cos de professors d’ensenyaments secundaris 
especificades anteriorment només per treballar en centres públics d’educació 
secundària.

b) Les especialitats docents del cos de professors d’ensenyaments secundaris 
especificades anteriorment per treballar en centres públics d’educació secundaria 
i manifestar de manera voluntària la seva disponibilitat per treballar en centres 
públics d’educació infantil i primària.

El candidat que manifesti la seva disponibilitat per treballar en centres públics 
d’educació infantil i primària haurà d’acceptar obligatòriament cobrir llocs de 
treball vacants en règim d’interinitat o substitucions en centres d’educació infantil 
i primària i d’educació secundària en l’àmbit dels serveis territorials demanat com 
a preferent.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat 
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del 
recurs contenciós administratiu, davant del director general de Recursos del Sis-
tema Educatiu, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació 
al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la 
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 8 de juny de 2009

P. S. (Resolució de 16.10.2008, DOGC de 31.10.2008)

CAMIL FORTUNY I RECASENS

Director general de Recursos del Sistema Educatiu
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ANNEX 1

Especialitats docents dels cossos de mestres i de professors d’ensenyaments 
secundaris en els serveis territorials del Departament d’Educació on manquen 
candidats

COS DE MESTRES

Audició i llenguatge (ALL):
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona II (Comarques)
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Catalunya Central
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Educació infantil (INF):
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona II (Comarques)
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Catalunya Central
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Educació especial (EES):
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona II (Comarques)
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Catalunya Central
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Educació primària (PRI):
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona II (Comarques)
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Catalunya Central
Girona
Lleida
Tarragona

Educació primària, anglès (PAN):
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona II (Comarques)
Baix Llobregat
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Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Catalunya Central
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Educació primària, educació física (PEF):
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona II (Comarques)
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Catalunya Central
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Educació primària, francès (PFR):
Maresme-Vallès Oriental
Catalunya Central
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Educació primària, música (PMU):
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona II (Comarques)
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Catalunya Central
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

COS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI

Alemany (AL):
Barcelona II (Comarques)
Maresme-Vallès Oriental
Catalunya Central
Lleida

Anglès (AN):
Barcelona II (Comarques)
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Catalunya Central
Girona
Lleida
Tarragona

Aranès (AR):
Lleida
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Biologia i geologia (CN):
Barcelona II (Comarques)
Catalunya Central

Dibuix (DI):
Barcelona II (Comarques)
Baix Llobregat
Maresme-Vallès Oriental
Catalunya Central
Girona
Lleida
Tarragona

Filosofia (FI):
Barcelona II (Comarques)
Catalunya Central

Educació física (EF):
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona II (Comarques)
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Catalunya Central
Girona
Tarragona
Terres de l’Ebre

Física i química (FQ):
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona II (Comarques)
Maresme-Vallès Oriental
Catalunya Central
Lleida

Francès (FR):
Barcelona II (Comarques)
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Catalunya Central
Girona
Lleida
Tarragona

Geografia i història (GE):
Barcelona II (Comarques)
Catalunya Central

Grec (GR):
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona II (Comarques)
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Catalunya Central
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
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Llatí (LA):
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona II (Comarques)
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Catalunya Central
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Llengua catalana i literatura (LC):
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona II (Comarques)
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Catalunya Central
Girona
Lleida
Tarragona

Llengua castellana i literatura (LE):
Barcelona II (Comarques)
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Catalunya Central
Tarragona

Matemàtiques (MA):
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona II (Comarques)
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Catalunya Central
Girona
Lleida
Tarragona

Música (MU):
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona II (Comarques)
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Catalunya Central
Girona
Lleida
Tarragona

Orientació educativa (PSI):
Barcelona II (Comarques)
Baix Llobregat
Catalunya Central

Tecnologia (TEC):
Barcelona II (Comarques)
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Baix Llobregat
Catalunya Central

Administració d’empreses (501):
Barcelona II (Comarques)
Catalunya Central

Anàlisi i química industrial (502):
Barcelona II (Comarques)
Catalunya Central

Assessoria i processos d’imatge personal (503):
Barcelona II (Comarques)
Baix Llobregat
Catalunya Central
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Construccions civils i edificació (504):
Barcelona II (Comarques)
Catalunya Central
Tarragona

Formació i orientació laboral (505):
Catalunya Central

Hoteleria i turisme (506):
Barcelona II (Comarques)
Baix Llobregat
Tarragona

Informàtica (507):
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona II (Comarques)
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Catalunya Central
Girona

Intervenció sociocomunitària (508):
Barcelona II (Comarques)
Catalunya Central

Organització i gestió comercial (510):
Barcelona II (Comarques)
Catalunya Central

Organització i processos de manteniment de vehicles (511):
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona II (Comarques)
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Catalunya Central
Lleida
Tarragona

Organització i projectes de fabricació mecànica (512):
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona II (Comarques)
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Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Catalunya Central
Tarragona

Organització i projectes de sistemes energètics (513):
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona II (Comarques)
Vallès Occidental

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics (517):
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona II (Comarques)
Catalunya Central

Processos sanitaris (518):
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona II (Comarques)
Catalunya Central

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell (520):
Lleida

Processos i productes d’arts gràfiques (522):
Lleida
Tarragona

Processos i productes de fusta i mobles (523):
Barcelona II (Comarques)
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Catalunya Central
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Sistemes electrònics (524):
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona II (Comarques)
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Catalunya Central
Lleida
Tarragona

Sistemes electrotècnics i automàtics (525):
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona II (Comarques)
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Catalunya Central
Lleida
Tarragona

COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Cuina i pastisseria (601):
Barcelona II (Comarques)
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Baix Llobregat
Maresme-Vallès Oriental
Catalunya Central
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Equips electrònics (602):
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona II (Comarques)
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Catalunya Central
Lleida

Estètica (603):
Barcelona II (Comarques)
Baix Llobregat
Maresme-Vallès Oriental
Catalunya Central
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles (604):
Barcelona II (Comarques)
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Catalunya Central
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i fluids (605):
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona II (Comarques)
Baix Llobregat
Catalunya Central
Lleida
Tarragona

Instal·lacions electrotècniques (606):
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona II (Comarques)
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Catalunya Central
Girona
Lleida
Tarragona

Laboratori (608):
Consorci d’Educació de Barcelona
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Barcelona II (Comarques)
Catalunya Central

Manteniment de vehicles (609):
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona II (Comarques)
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Catalunya Central
Girona
Lleida
Tarragona

Màquines, serveis i producció (610):
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona II (Comarques)
Tarragona
Terres de l’Ebre

Mecanització i manteniment de màquines (611):
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona II (Comarques)
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Catalunya Central
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Oficina de projectes de construcció (612):
Barcelona II (Comarques)
Catalunya Central
Tarragona

Oficina de projectes de fabricació mecànica (613):
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona II (Comarques)
Catalunya Central
Tarragona

Operacions i equips d’elaboració de productes alimentaris (614):
Barcelona II (Comarques)

Operacions de processos (615):
Barcelona II (Comarques)
Catalunya Central

Patronatge i confecció (617):
Barcelona II (Comarques)
Lleida

Perruqueria (618):
Barcelona II (Comarques)
Baix Llobregat
Maresme-Vallès Oriental
Catalunya Central
Girona
Lleida
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Tarragona
Terres de l’Ebre

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics (619):
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona II (Comarques)
Catalunya Central

Procediments sanitaris i assistencials (620):
Barcelona II (Comarques)
Catalunya Central

Processos comercials (621):
Barcelona II (Comarques)
Catalunya Central

Processos de gestió administrativa (622):
Barcelona II (Comarques)
Catalunya Central

Producció en arts gràfiques (623):
Barcelona II (Comarques)
Lleida
Tarragona

Serveis a la comunitat (625):
Barcelona II (Comarques)
Catalunya Central

Serveis de restauració (626):
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona

Sistemes i aplicacions informàtiques (627):
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona II (Comarques)
Vallès Occidental
Catalunya Central
Girona

Soldadures (628):
Consorci d’Educació de Barcelona
Baix Llobregat
Lleida
Tarragona

Tècniques i procediments d’imatge i so (629):
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona II (Comarques)
Lleida
Tarragona

COS DE PROFESSORS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Ceràmica (701):
Barcelona II (Comarques)

Dibuix artístic i color (707):
Barcelona II (Comarques)
Catalunya Central
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Girona
Lleida

Dibuix tècnic (708):
Barcelona II (Comarques)
Catalunya Central
Girona
Lleida

Disseny d’interiors (709):
Girona
Lleida

Disseny de moda (710):
Barcelona II (Comarques)
Catalunya Central

Disseny gràfic (712):
Barcelona II (Comarques)
Catalunya Central
Girona
Lleida

Fotografia (715):
Barcelona II (Comarques)
Girona

Història de l’art (716):
Catalunya Central
Girona

Materials i tecnologia: ceràmica i vidre (718):
Barcelona II (Comarques)

Materials i tecnologia: disseny (720):
Girona

Mitjans audiovisuals (721):
Catalunya Central
Girona

Mitjans informàtics (722):
Barcelona II (Comarques)
Catalunya Central
Girona

Organització industrial i legislació (723):
Catalunya Central
Girona

Vidre (724):
Barcelona II (Comarques)

Volum (725):
Barcelona II (Comarques)
Catalunya Central
Girona
Lleida

COS DE MESTRES DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Daurat i policromia (804):
Barcelona II (Comarques)
Catalunya Central
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Fotografia i processos de reproducció (808):
Girona

Motlles i reproduccions (810):
Barcelona II (Comarques)

Talla de pedra i fusta (812):
Barcelona II (Comarques)
Catalunya Central

Tècniques ceràmiques (813):
Catalunya Central
Girona

Tècniques de patronatge i confecció (817):
Barcelona II (Comarques)

Tècniques del metall (818):
Barcelona II (Comarques)
Catalunya Central

Tècniques murals (819):
Catalunya Central
Girona

Tècniques vidrieres (821):
Catalunya Central

COS DE PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES

Alemany (133):
Barcelona II (Comarques)
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Catalunya Central
Girona
Lleida
Terres de l’Ebre

Àrab (134):
Consorci d’Educació de Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona

Italià (135):
Vallès Occidental
Girona
Lleida

Japonès (136):
Consorci d’Educació de Barcelona

Portuguès (137):
Consorci d’Educació de Barcelona

Rus (138):
Consorci d’Educació de Barcelona
Girona
Tarragona

Xinès (139):
Consorci d’Educació de Barcelona
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Espanyol per a estrangers (190):
Girona
Lleida

Francès (192):
Barcelona II (Comarques)
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Catalunya Central
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Anglès (193):
Barcelona II (Comarques)
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Catalunya Central
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Català (195):
Vallès Occidental
Catalunya Central
Girona
Lleida
Tarragona

Èuscar (198):
Consorci d’Educació de Barcelona

(09.159.009)
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	RESOLUCIÓ
	PRE/1663/2009, d’11 de juny, per la qual es dóna publicitat a les subvencions i transferències d’un import igual o superior a 3.000 euros concedides per les unitats directives adscrites al Departament de la Presidència durant el quart trimestre de 2008 i 
	el primer trimestre de 2009.
	DEPARTAMENT
	DE LA VICEPRESIDÈNCIA
	ORDRE
	VCP/ 305/2009, de 10 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores de les beques per a estades a comunitats catalanes de l’exterior i delegacions del Govern a l’exterior.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	RESOLUCIÓ
	ECF/1653/2009, de 9 de març, d’autorització administrativa, declaració d’utilitat pública, aprovació del projecte d’execució i estudi d’avaluació d’impacte ambiental d’una instal·lació elèctrica als termes municipals de la Granadella i Bellaguarda (exp. 0
	0030971/2006, ref. H-10123-RL).
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	GAP/1669/2009, de 3 de juny, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals dels Prats de Rei i de Sant Pere Sallavinera.
	RESOLUCIÓ
	GAP/1670/2009, de 3 de juny, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Sant Pere Sallavinera i de la Molsosa.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 25 de maig de 2009, pel qual es fa pública una Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu número 05/21.
	EDICTE
	de 29 de maig de 2009, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre referents al municipi de l’Ametlla de Mar.
	EDICTE
	de 3 de juny de 2009, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referents al municipi d’Olesa de Montserrat.
	EDICTE
	de 4 de juny de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Subirats.
	EDICTE
	de 5 de juny de 2009, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referents al municipi de Cornellà del Terri.
	EDICTE
	de 8 de juny de 2009, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre referents al municipi del Perelló.
	EDICTE
	de 10 de juny de 2009, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referents al municipi de Torroella de Fluvià.
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a l’Edicte de 13 de maig de 2009, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre referents al municipi de Sant Carles de la Ràpita (DOGC núm. 5384, pàg. 41290, de 21.5.2009).
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	RESOLUCIÓ
	EDU/1662/2009, de 5 de juny, per la qual es fa pública la relació de centres que imparteixen el curs de preparació de la prova d’accés als cicles formatius de formació professional de grau superior durant el curs acadèmic 2009-2010, i els terminis de prei
	nscripció i matrícula.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	INSTITUT CATALÀ
	DE LES INDÚSTRIES CULTURALS
	RESOLUCIÓ
	CMC/1664/2009, de 10 de juny, per la qual es modifica la dotació pressupostària de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la promoció del sector del teatre i del circ de caràcter professional a Catalunya.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	RESOLUCIÓ
	TRE/4233/2008, de 19 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Subirats per als anys 2008-2011 (codi de conveni núm. 0812952).
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	RESOLUCIÓ
	MAH/1671/2009, de 9 de juny, per la qual es fa pública la Resolució d’atorgament de l’autorització ambiental a l’establiment de l’empresa Desguaces Fernando Benedi, SL, per a una activitat de desballestament de vehicles fora d’ús, al terme municipal d’Avi
	nyonet del Penedès (exp. BA20060229).
	RESOLUCIÓ
	MAH/1672/2009, de 8 de juny, per la qual es fa pública la Resolució d’atorgament de l’autorització ambiental a l’establiment Casanova de Payàs de l’empresa Agropecuària Perafita, SA, per a una activitat d’explotació porcina, al terme municipal de Perafita
	 (exp. BA20060230).
	RESOLUCIÓ
	MAH/1673/2009, de 9 de juny, per la qual es fa pública la Resolució d’atorgament de l’autorització ambiental a l’establiment de l’empresa Terminales Químicos, SA, per a una activitat d’emmagatzematge i d’expedició de productes químics, al terme municipal 
	de Barcelona (exp. BA20060217).
	RESOLUCIÓ
	MAH/1674/2009, de 9 de juny, per la qual es fa pública la Resolució d’atorgament de l’autorització ambiental a l’establiment Granja Banús II de l’empresa SAT Banús 1330 per a una activitat d’explotació porcina d’engreix, al terme municipal de Sentmenat (e
	xp. BA20060227).
	AGÈNCIA CATALANA
	DE PROTECCIÓ DE DADES
	RESOLUCIÓ
	de 10 de juny de 2009, d’adjudicació d’ajuts d’especialització i recerca en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	DE LA VICEPRESIDÈNCIA
	RESOLUCIÓ
	VCP/1655/2009, de 10 de juny, de convocatòria de concurs de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball de personal laboral fix del Departament de la Vicepresidència (convocatòria núm. LVP/01/09).
	AGÈNCIA CATALANA DE COOPERACIÓ
	AL DESENVOLUPAMENT
	RESOLUCIÓ
	VCP/1659/2009, d’11 de juny, de convocatòria pública per a la provisió de diverses places de personal laboral a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (núm. de registre de la convocatòria ACCD-SP/2-2009).
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a la Resolució de 13 de gener de 2009, de delegació de funcions del conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació en el secretari de Relacions Institucionals i Participació (DOGC núm. 5301, pàg. 4023, de 21.1.2009).
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	RESOLUCIÓ
	ECF/1656/2009, de 10 de juny, de cessament de la senyora Maria Carme Anglada Dordal com a cap de Comunicació i Relacions amb els Mitjans del Gabinet del Conseller d’Economia i Finances.
	RESOLUCIÓ
	ECF/1657/2009, de 10 de juny, de cessament del senyor Angel David Fuentes de Los Santos com a cap de Relacions Institucionals del Gabinet del Conseller d’Economia i Finances.
	RESOLUCIÓ
	ECF/1658/2009, de 10 de juny, de nomenament del senyor Ángel David Fuentes de Los Santos com a cap del Gabinet del Conseller d’Economia i Finances.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	RESOLUCIÓ
	JUS/1665/2009, de 10 de juny, de convocatòria del procés selectiu, torn especial de promoció interna, per a l’ingrés al cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (núm. de registre de la convocatòria JU024).
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	RESOLUCIÓ
	EDU/1666/2009, de 8 de juny, per la qual s’anuncia la convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependent
	s del Departament d’Educació.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/1667/2009, de 5 de juny, per la qual s’adjudiquen llocs vacants de cap de servei d’institucions hospitalàries de l’Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-Vall d’Hebron-03/08).
	RESOLUCIÓ
	SLT/1668/2009, de 5 de juny, de modificació de la Resolució SLT/76/2009, de 14 de gener, de publicació de la composició nominal del tribunal de la convocatòria per a la provisió de llocs vacants de cap de servei i cap de secció en les institucions hospita
	làries (convocatòria CJ-Bellvitge-02/08), publicada al núm. 5225, pàg. 71093, de 30.9.2008.
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	DECRET
	95/2009, de 16 de juny, de cessament de la senyora Blanca Palmada Félez com a comissionada per a Universitats i Recerca, del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.
	DECRET
	96/2009, de 16 de juny, de nomenament del senyor Joan Majó Roca com a comissionat per a Universitats i Recerca del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.
	DECRET
	97/2009, de 16 de juny, de cessament del senyor Joan Majó Roca com a director general d’Universitats del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.
	DECRET
	98/2009, de 16 de juny, de nomenament del senyor Josep Ribas Seix com a director general d’Universitats del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT DE GIRONA
	RESOLUCIÓ
	de 8 de juny de 2009, per la qual es convoquen, per concurs-oposició, proves selectives per a l’accés a l’escala auxiliar administrativa, grup C, subgrup C2, en torn de promoció interna i torn lliure (referència de la convocatòria PF-CO-4/09).
	RESOLUCIÓ
	de 8 de juny de 2009, per la qual es convoquen, per concurs-oposició, proves selectives per a l’accés a l’escala de gestió, grup A, subgrup A2, en torn de promoció interna, i per proveir dues places de cap de la Secció Econòmica (referència de la convocat
	òria PF-CO- 1/09).
	UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
	RESOLUCIÓ
	de 29 de maig de 2009, per la qual es dóna publicitat a l’acord del Consell de Govern de 30 d’abril de 2009, relatiu a l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2009.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	EDICTE
	de 20 de maig de 2009, de notificació de la proposta de resolució de l’expedient sancionador ESE-33-09.
	EDICTE
	de 25 de maig de 2009, pel qual es notifica la proposta de resolució dictada en l’expedient sancionador núm. TE-48-08.
	EDICTE
	de 25 de maig de 2009, pel qual es notifica la resolució dictada en els expedients sancionadors núm. TE-49-08 i TE-61-08.
	EDICTE
	de 26 de maig de 2009, pel qual es notifica la proposta de resolució dictada en l’expedient sancionador núm. NSE-3/2009.
	SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
	EDICTE
	de 3 de juny de 2009, de notificació de resolucions sancionadores.
	EDICTE
	de 3 de juny de 2009, de notificació de la resolució de recursos d’alçada.
	EDICTE
	de 3 de juny de 2009, de notificació a fiador en expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 3 de juny de 2009, de requeriment d’identificació de conductor en expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 3 de juny de 2009, pel qual es notifica la resolució d’arxivament de diverses actuacions.
	EDICTE
	de 3 de juny de 2009, de notificació d’inici d’expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 3 de juny de 2009, de notificació de resolucions de caducitat.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	RESOLUCIÓ
	ECF/1660/2009, de 4 de juny, per la qual es fa públic el resultat de la 274a subhasta de pagarés de la tresoreria de la Generalitat de Catalunya del dia 4 de juny de 2009.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	PTO/1654/2009, de 9 de juny, per la qual es sotmet a informació pública la relació de béns i drets afectats per l’execució de les obres del Projecte TM00509.4 de “Línia 9. Tram 3r Zona Universitària-Sagrera-Meridiana. Infraestructura i estacions. Estació 
	de Sarrià” al terme municipal de Barcelona i es convoca els propietaris a l’aixecament de l’acta prèvia a l’ocupació.
	EDICTE
	de 27 de maig de 2009, de notificació a diverses empreses de la citació per a vistes convocades per la Junta Arbitral de Transport de Catalunya.
	INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
	ANUNCI
	pel qual es fa públic que s’han extraviat uns resguards de dipòsit de fiances.
	ANUNCI
	pel qual es fa públic que s’han extraviat uns resguards de dipòsit de fiances.
	ANUNCI
	pel qual es fa públic que s’han extraviat uns resguards de dipòsit de fiances.
	ANUNCI
	pel qual es fa públic que s’han extraviat uns resguards de dipòsit de fiances.
	FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 10 de juny de 2009, de notificació de la incoació i de la proposta de resolució d’expedients sancionadors.
	GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SAU
	ANUNCI
	pel qual es fan públiques diverses adjudicacions.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS
	ANUNCI
	pel qual es fan públiques diverses adjudicacions provisionals.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	EDICTE
	de 22 de maig de 2009, pel qual es notifica l’inici d’un expedient sancionador i el plec de càrrecs (exp. PMC-E-14-2009).
	EDICTE
	de 22 de maig de 2009, pel qual es notifica la resolució d’un expedient sancionador (núm. PMC-E-1-2009).
	EDICTE
	de 22 de maig de 2009, pel qual es notifica l’inici d’expedients sancionadors i plecs de càrrecs.
	EDICTE
	de 22 de maig de 2009, pel qual es notifiquen resolucions d’expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 22 de maig de 2009, pel qual es notifiquen propostes de resolució d’expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 2 de juny de 2009, pel qual es notifiquen resolucions d’expedients d’ajuts.
	EDICTE
	de 2 de juny de 2009, pel qual es notifica la resolució del recurs d’alçada interposat contra una resolució d’expedient d’ajut (núm. 28.00377.2007).
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	EDICTE
	de 8 de maig de 2009, de notificació d’una resolució de subvenció per a la promoció de l’ocupació autònoma (exp. 209-74-2008).
	EDICTE
	de 2 de juny de 2009, pel qual es notifiquen diverses resolucions dictades en expedients de recurs en matèria de sancions.
	EDICTE
	de 3 de juny de 2009, de notificació de requeriment de la sol·licitud de qualificació i inscripció de documentació de la societat cooperativa Construcciones Areip, SCCL, amb BN 6117.
	EDICTE
	de 3 de juny de 2009, de notificació de requeriment de la sol·licitud de qualificació i inscripció de documentació de la societat cooperativa Quetzal, SCCL, amb BN 8671.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la modificació dels Estatuts de l’organització empresarial denominada Agrupación de Comerciantes Concesionarios de Mercados del Municipio de Hospitalet de Llobregat.
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 3 de juny de 2009, de notificació d’un recurs d’alçada corresponent al programa d’iniciatives locals d’ocupació (I+O).
	EDICTE
	de 3 de juny de 2009, de notificació d’una resolució de renúncia corresponent al Programa d’iniciatives locals d’ocupació (I+O).
	DEPARTAMENT
	D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
	AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT
	ANUNCI
	pel qual es fan públiques diverses adjudicacions definitives de contractes mitjançant procediment obert.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	EDICTE
	de 26 de maig de 2009, de notificació de diversos requeriments de documentació d’expedients d’inscripció al Registre de nuclis zoològics de Catalunya (exp. MD001789 i MD001700).
	EDICTE
	de 9 de juny de 2009, de notificació de resolucions d’expedients sancionadors.
	ANUNCI
	de procediment obert per a l’adjudicació d’un contracte de serveis.
	AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 12 de juny de 2009, pel qual es notifiquen actes administratius dictats en expedients sancionadors.
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	EDICTE
	de 17 de juny de 2009, de notificació de la resolució d’aprovació del Projecte constructiu de l’estació depuradora d’aigües residuals de Font-rubí a Camprodon (clau S-AA-01144-P).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2009000260).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2008000589).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2009000098).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2009000251).
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT DE BARCELONA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública una resolució relativa a un contracte de subminitrament.
	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
	ANUNCI
	pel qual es convoca un procediment obert de subministrament.
	UNIVERSITAT POMPEU FABRA
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis.
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	ASEPEYO
	CEIP LLUÍS VIVES
	COMUNITAT DE REGANTS DE VILAGRASSA
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	AJUNTAMENTS
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	CAMBRILS
	CANOVELLES
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	L’ESCALA
	ESPARREGUERA
	L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
	FIGUERES
	FONTANALS DE CERDANYA
	LA GARRIGA
	GAVÀ
	GIRONA
	GRANOLLERS
	IGUALADA
	IVARS D’URGELL
	LLORET DE MAR
	MAÇANET DE LA SELVA
	MANLLEU
	MATARÓ.
	MONISTROL DE MONTSERRAT
	MONTMELÓ
	MONT-ROIG DEL CAMP
	PALS
	PARLAVÀ
	PAU
	PEDRET I MARZÀ
	LA POBLA DE CLARAMUNT
	PONTS
	REUS
	LA ROCA DEL VALLÈS
	SANT BOI DE LLOBREGAT
	SANT CARLES DE LA RÀPITA
	SANT FELIU DE LLOBREGAT
	SANT MARTÍ DE TOUS
	SANT POL DE MAR
	LA SEU D’URGELL
	TARRAGONA
	VALLIRANA
	VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT
	EL VENDRELL
	VIC
	VILASSAR DE MAR
	DIPUTACIONS
	BARCELONA.
	ADMINISTRACIÓ 
	DE JUSTÍCIA
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Figueres, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 17/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 del Vendrell, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 669/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Mataró, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1474/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Lleida, sobre actuacions de divorci contenciós (exp. 1107/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Rubí, sobre actuacions de judici verbal (exp. 383/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de l’Hospitalet de Llobregat, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1809/2008).
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