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Concursos i anuncis

RESOLUCIÓ
ECF/1593/2010, de 15 d’abril, per la qual es dóna publicitat a l’acceptació de la 
cessió gratuïta de domini d’una inca cedida per l’Ajuntament de Reus.

En compliment del que disposen l’article 12.1 del Text refós de la Llei de patri-
moni de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2002, de 24 
de desembre, i el punt 9 de l’Acord del Govern de la Generalitat de 22 de setembre 
de 2009,

RESOLC:

Que es doni publicitat a l’acceptació de la cessió gratuïta de domini d’una finca 
de 10.000 m² de superfície situada al carrer Jaume Vidal i Alcover, núm. 19 del 
terme municipal de Reus, valorada en 1.179.000 euros, cedida per l’Ajuntament 
del mateix municipi, amb destinació a equipament escolar, que es va formalitzar 
mitjançant document administratiu de cessió amb data 23 de febrer de 2010 que, 
segons aquest document, consta inscrita al Registre de la propietat de Reus núm. 1, 
al volum 2.063 de l’arxiu, llibre 1.381 de Reus, foli 224, finca núm. 59.555.

Barcelona, 15 d’abril de 2010

IMMACULADA TURU I SANTIGOSA

Directora general del Patrimoni
de la Generalitat de Catalunya

(10.090.106)


	DISPOSICIONS
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	RESOLUCIÓ
	IRP/1585/2010, de 7 de maig, per la qual es determina la data de reinici de la comercialització de la variant de la loteria Lotto 6/49 denominada Combi 3.
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	GAP/1557/2010, de 3 de maig, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals del Palau d’Anglesola i de Bellvís.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	DECRET
	62/2010, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Pla cartogràfic de Catalunya.
	EDICTE
	de 26 d’abril de 2010, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques referent a les Normes de planejament urbanístic dels municipis de les comarques centrals.
	EDICTE
	de 10 de maig de 2010, sobre una resolució adoptada pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques en matèria d’urbanisme referent al municipi de Ripoll.
	EDICTE
	de 10 de maig de 2010, sobre una resolució adoptada pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques en matèria d’urbanisme referent al municipi de Ripoll.
	EDICTE
	d’11 de maig de 2010, sobre una resolució adoptada pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques en matèria d’urbanisme referent al municipi d’Ultramort.
	EDICTE
	d’11 de maig de 2010, sobre una resolució adoptada pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques en matèria d’urbanisme referent al municipi de Manlleu.
	EDICTE
	d’11 de maig de 2010, sobre una resolució adoptada pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques en matèria d’urbanisme referent al municipi de Mollerussa.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	DECRET
	63/2010, de 18 de maig, de reestructuració parcial del Departament de Salut.
	DECRET
	64/2010 , de 18 de maig, de concessió de la Medalla i de la Placa Josep Trueta al mèrit sanitari.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	ORDRE
	TRE/293/2009, de 6 de maig, per la qual s’estableixen les bases que han de regir la concessió de subvencions per a projectes innovadors cofinançades pel Fons Social Europeu i s’obre la convocatòria per a l’any 2010.
	ORDRE
	TRE/295/2010, de 18 de maig , per la qual es garanteix el servei essencial de recollida d’escombraries i neteja viària i de platges que l’empresa UTE Sanejament Palafrugell presta al municipi de Palafrugell.
	RESOLUCIÓ
	TRE/1582/2010, d’11 de maig, de modificació de la Resolució TRE/272/2010, de 5 de febrer, per la qual es determina l’import màxim per a l’any 2010 dels ajuts destinats a la promoció de l’ocupació autònoma que regula l’Ordre TRE/123/2009, de 9 de març.
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	AGÈNCIA CATALANA DE TURISME
	RESOLUCIÓ
	IUE/1598/2010, de 18 de maig, per la qual s’amplia el termini de la convocatòria per a l’any 2009 dels Premis de l’Agència Catalana de Turisme.
	DEPARTAMENT
	D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
	ORDRE
	ASC/294/2010, de 7 de maig, per la qual s’aproven les bases que han de regir la convocatòria dels Premis Catalunya Social.
	AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT
	RESOLUCIÓ
	ASC/1586/2010, de 6 de maig, d’autorització d’obertura d’un Punt d’Informació Juvenil a Llavorsí.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	RESOLUCIÓ
	MAH/1595/2010, de 6 d’abril, de decisió prèvia d’avaluació ambiental del Pla parcial sector PP5-6, de les Normes Subsidiàries d’Almoster, al terme municipal d’Almoster.
	RESOLUCIÓ
	MAH/1596/2010, de 3 de maig, per la qual es fa públic l’Acord de declaració d’impacte ambiental del Projecte d’ampliació i d’adequació a la Llei 3/1998 d’una explotació porcina d’engreix, de l’empresa Ramgerpig, SL, al terme municipal d’Olius (exp. LA2005
	0071).
	RESOLUCIÓ
	MAH/1597/2010, de 3 de maig, per la qual es fa públic l’Acord de declaració d’impacte ambiental del Projecte d’adequació a la Llei 3/1998 i d’ampliació d’una explotació porcina, de l’empresa Eduard Sans Salat, al terme municipal d’Arbeca (exp. LA20050064)
	.
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	DE LA PRESIDÈNCIA
	DECRET
	61/2010, d’11 de maig, d’encàrrec del despatx del conseller d’Innovació, Universitats i Empresa al conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, del 24 de maig al 2 de juny de 2010, ambdós inclosos.
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	GAP/1555/2010, de 5 de maig, d’exempció de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Tornafort de l’obligació de mantenir el lloc de treball de secretaria.
	RESOLUCIÓ
	GAP/1556/2010, de 5 de maig, d’agrupació dels municipis d’Alpens i Sant Agustí de Lluçanès per al manteniment en comú del lloc de treball de secretaria intervenció.
	RESOLUCIÓ
	GAP/1583/2010, de 10 de maig, per la qual es resol la convocatòria de provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya (convocatòria de provisió núm. PR 013/2009).
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	TRE/1584/2010, de 4 de maig, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc de comandament del Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament de Treball (convocatòria de provisió núm. TI/008/10).
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	DECRET
	65/2010, de 18 de maig, de nomenament del doctor Francesc Xavier Grau i Vidal com a rector de la Universitat Rovira i Virgili.
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
	RESOLUCIÓ
	de 22 d’abril de 2010, per la qual es convoquen concursos d’accés a cossos de funcionaris docents universitaris.
	RESOLUCIÓ
	de 12 de maig de 2010, per la qual es convoca una plaça per a accedir a l’escala de gestió (subgrup A2), pel sistema de concurs.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de subministrament (exp. 169/2010).
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	RESOLUCIÓ
	ECF/1587/2010, de 15 d’abril, per la qual es dóna publicitat a l’adquisició directa realitzada per la Generalitat d’una finca situada al terme municipal d’Isona i Conca Dellà.
	RESOLUCIÓ
	ECF/1588/2010, de 15 d’abril, per la qual es dóna publicitat a l’acceptació de la cessió gratuïta de domini d’una finca cedida per l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
	RESOLUCIÓ
	ECF/1589/2010, de 15 d’abril, per la qual es dóna publicitat a l’acceptació de la cessió gratuïta de domini d’una finca cedida per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.
	RESOLUCIÓ
	ECF/1590/2010, de 15 d’abril, per la qual es dóna publicitat a l’acceptació de la cessió gratuïta de domini d’una finca cedida per l’Ajuntament d’Alcarràs.
	RESOLUCIÓ
	ECF/1591/2010, de 15 d’abril, per la qual es dóna publicitat a l’acceptació de la cessió gratuïta de domini d’una finca cedida per l’Ajuntament de Masquefa.
	RESOLUCIÓ
	ECF/1592/2010, de 15 d’abril, per la qual es dóna publicitat a l’acceptació de la constitució gratuïta d’un dret real de superfície sobre una finca cedida per l’Ajuntament de Barcelona.
	RESOLUCIÓ
	ECF/1593/2010, de 15 d’abril, per la qual es dóna publicitat a l’acceptació de la cessió gratuïta de domini d’una finca cedida per l’Ajuntament de Reus.
	RESOLUCIÓ
	ECF/1594/2010, de 15 d’abril, per la qual es dóna publicitat a l’acceptació de la cessió gratuïta de domini d’una finca cedida per l’Ajuntament de la Pera.
	INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis.
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	CENTRE DE TELECOMUNICACIONS
	I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
	DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte d’obres.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
	ANUNCI
	relatiu a la incoació d’una operació jurídica complementària per a la rectificació d’ofici d’una errada material existent en el Projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació 2, Fàbrica Nova, del terme municipal de Sallent.
	ANUNCI
	sobre una resolució referent a l’aprovació definitiva de la Modificació del Projecte de reparcel·lació en la modalitat de cooperació, del Pla parcial Can Parera, al terme municipal de Castellolí.
	FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
	ANUNCI
	de contractació de subministrament.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	EDICTE
	d’11 de maig de 2010, de notificació d’una resolució d’atorgament d’un ajut en espècie consistent en la participació al programa de formació especialitzada “Jo, directiva”.
	EDICTE
	d’11 de maig de 2010, de notificació d’una resolució d’atorgament d’un ajut en espècie consistent en la participació al programa de formació especialitzada “Jo, directiva”.
	EDICTE
	d’11 de maig de 2010, de notificació d’una resolució d’atorgament d’un ajut en espècie consistent en la participació al programa de formació especialitzada “Jo, directiva”.
	EDICTE
	d’11 de maig de 2010, de notificació d’una resolució d’atorgament d’un ajut en espècie consistent en la participació al programa de formació especialitzada “Jo, directiva”.
	EDICTE
	d’11 de maig de 2010, de notificació d’una resolució d’atorgament d’un ajut en espècie consistent en la participació al programa de formació especialitzada “Jo, directiva”.
	EDICTE
	d’11 de maig de 2010, de notificació d’una resolució denegatòria d’un ajut en espècie consistent en la participació al programa de formació especialitzada “Jo, directiva”.
	EDICTE
	d’11 de maig de 2010, de notificació d’una resolució denegatòria d’un ajut en espècie consistent en la participació al programa de formació especialitzada “Jo, directiva”.
	EDICTE
	d’11 de maig de 2010, de notificació d’una resolució denegatòria d’un ajut en espècie consistent en la participació al programa de formació especialitzada “Jo, directiva”.
	EDICTE
	d’11 de maig de 2010, de notificació d’una resolució denegatòria d’un ajut en espècie consistent en la participació al programa de formació especialitzada “Jo, directiva”.
	EDICTE
	d’11 de maig de 2010, de notificació d’una resolució denegatòria d’un ajut en espècie consistent en la participació al programa de formació especialitzada “Jo, directiva”.
	EDICTE
	d’11 de maig de 2010, de notificació d’una resolució denegatòria d’un ajut en espècie consistent en la participació al programa de formació especialitzada “Jo, directiva”.
	EDICTE
	d’11 de maig de 2010, de notificació d’una resolució denegatòria d’un ajut en espècie consistent en la participació al programa de formació especialitzada “Jo, directiva”.
	EDICTE
	d’11 de maig de 2010, de notificació d’una resolució denegatòria d’un ajut en espècie consistent en la participació al programa de formació especialitzada “Jo, directiva”.
	EDICTE
	d’11 de maig de 2010, de notificació d’una resolució de desistiment d’un ajut en espècie consistent en la participació al programa de formació especialitzada “Jo, directiva”.
	EDICTE
	d’11 de maig de 2010, de notificació d’una resolució de desistiment d’un ajut en espècie consistent en la participació al programa de formació especialitzada “Jo, directiva”.
	EDICTE
	d’11 de maig de 2010, de notificació d’una resolució de desistiment d’un ajut en espècie consistent en la participació al programa de formació especialitzada “Jo, directiva”.
	EDICTE
	d’11 de maig de 2010, de notificació d’una resolució d’inadmissió, per presentació extemporània, de la sol·licitud d’un ajut en espècie consistent en la participació al programa de formació especialitzada “Jo, directiva”.
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 13 de maig de 2010, de notificació de resolucions relatives a expedients de compensació de deutes de dues entitats amb el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC10024C i SOC10034C).
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	EDICTE
	de 10 de maig de 2010, de notificació de resolucions.
	DEPARTAMENT
	D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de gestió de serveis públics (exp. 137/10).
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	EDICTE
	de 6 de maig de 2010, de notificació de la Resolució de suspensió del Projecte constructiu del col·lector d’aigües residuals en alta i l’estació de bombament de Can Amat, al terme municipal de Sant Esteve Sesrovires (clau S-AA-00269-P1).
	EDICTE
	de 18 de maig de 2010, de notificació de la Resolució d’aprovació de la relació dels béns i els drets afectats per l’execució de la connexió de servei de la línia elèctrica del Projecte constructiu de col·lectors en alta per al sanejament de Sant Sadurní 
	de l’Heura, al terme municipal de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura (clau S-AA-00882-P).
	EDICTE
	de 18 de maig de 2010, de notificació de la Resolució d’aprovació de la relació dels béns i drets afectats per l’execució de la connexió de servei de la línia elèctrica del Projecte constructiu de l’estació depuradora d’aigües residuals de Parlavà, al ter
	me municipal de Parlavà (clau S-AA-01150-P).
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
	CORRECCIÓ D’ERRADES
	a l’Anunci referent al procediment obert de les obres de remodelació d’espais de la planta baixa de l’edifici A de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, Exp. Núm. CONOB033003CO2010049 i que es va publicat al DOGC núm. 5622 de data 5.5.201
	0.
	DIVERSOS
	CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA
	CONSORCI RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT
	HOSPITAL CLÍNIC I PROVINCIAL DE BARCELONA
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	ALIÓ
	L’AMPOLLA
	ARTÉS
	BARCELONA.
	LES BORGES BLANQUES
	EL BRUC
	CALLDETENES
	CAPELLADES
	CASTELLVÍ DE LA MARCA
	CONESA
	CUBELLES
	CUNIT
	DOSRIUS
	FIGUERES
	GAVÀ
	JORBA
	MOLLET DEL VALLÈS
	MONT-ROIG DEL CAMP
	MONTGAI
	MÓRA LA NOVA
	EL PAPIOL
	PREMIÀ DE MAR
	RIELLS I VIABREA
	ROSES
	SALLENT
	SALOU
	SANT ADRIÀ DE BESÒS.
	SANT ANDREU DE LA BARCA
	SANT ANTONI DE VILAMAJOR
	SANT BOI DE LLUÇANÈS
	SANT CARLES DE LA RÀPITA
	SANT CELONI
	SANT CUGAT SESGARRIGUES
	SANT ESTEVE SESROVIRES
	SANT FELIU DE LLOBREGAT
	SANT JAUME D’ENVEJA
	SANT JULIÀ DE RAMIS
	SANT QUIRZE DE BESORA
	SANT QUIRZE DEL VALLÈS
	SANT SADURNÍ D’ANOIA
	SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
	SANTPEDOR
	SAUS, CAMALLERA I LLAMPAIES
	TORREDEMBARRA
	VALLS
	VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT
	VENTALLÓ
	VILABLAREIX
	VILADECANS
	VIMBODÍ I POBLET
	CONSELLS
	COMARCALS
	GIRONÈS
	OSONA
	DIPUTACIONS
	TARRAGONA
	ALTRES
	ORGANISMES
	MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT
	ADMINISTRACIÓ 
	DE JUSTÍCIA
	TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA
	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. 155/2010).
	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. 185/2010).
	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. 187/2010).
	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. 156/2010).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm.6 de Sabadell, sobre actuacions de judici verbal (exp. 908/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Barcelona, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 301/2004).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Mataró, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 594/2003).
	del Jutjat de Primera Instància núm. 37 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1400/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Granollers, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 308/2007).
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Granollers, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 1869/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Vilanova i la Geltrú, sobre actuacions de divorci contenciós (exp. 359/2005).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 47 de Barcelona, sobre actuacios de judici ordinari (exp. 226/2008).
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Terrassa, sobre actuacions de judici de divorci contenciós (exp. 753/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 11 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1666/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 9 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 605/2009).
	JUTJATS SOCIALS
	EDICTE
	del Jutjat Social núm. 2 d’A Corunya, sobre actuacions de judici (exp. 891/2009 i 892/2009 acumulats).
	jutjats mercantils
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 6 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 74/2009).

		2010-05-20T14:58:57+0200
	DOGC
	Edició Diari Oficial Generalitat de Catalunya
	Signatura




