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Disposicions

CENTRE DE LA PROPIETAT FORESTAL

RESOLUCIÓ
AAM/2315/2011, de 5 d’octubre, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell 
Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió 
forestal sostenible en inques de titularitat privada, corresponents a l’any 2011.

Atès l’Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal, adoptat en la 
sessió de 29 de setembre de 2011, pel qual s’ha acordat convocar els ajuts a la gestió 
forestal sostenible en finques de titularitat privada, corresponents a l’any 2011;

Atès que l’Acord esmentat autoritza el director gerent del Centre de la Propietat 
Forestal a donar-ne publicitat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,

RESOLC:

Donar publicitat a l’Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de 
convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada, 
corresponents a l’any 2011, que es transcriu a l’annex d’aquesta Resolució.

Santa Perpètua de Mogoda, 5 d’octubre de 2011

P. S. (Acord de 24 de febrer de 2011)

JUAN LUIS ABIÁN PERRUCA

Director gerent

ANNEX

Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels 
ajuts a la gestió forestal sostenible en inques de titularitat privada, corresponents 
a l’any 2011.

Vista l’Ordre AAM/251/2011, 5 d’octubre, per la qual s’aproven les bases regu-
ladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible;

D’acord amb els articles 92.4, 92.7 i 93.c del Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre;

Per tot l’exposat, s’acorda:

—1 Convocar els ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat 
privada de l’any 2011.

—2 Els ajuts previstos en aquesta convocatòria es regeixen per les bases regula-
dores aprovades per l’Ordre AAM/251/2011, de 5 d’octubre, publicada al DOGC 
el 7 d’octubre de 2011.

—3 Les actuacions subvencionables són les següents:
Apartat 2. Gestió forestal sostenible (GFS).
Secció 2.1 Millora d’infraestructures.
2.1.1 Construcció de vials necessaris per a la GFS.
2.1.2 Arranjament substancial de vials necessaris per a la GFS.
Secció 2.3. Actuacions silvícoles.
Subsecció 1. Actuacions de millora.
2.3.1 Aclarida de plançoneda.
2.3.2 Aclarida de millora.
2.3.2.1 Aclarida de millora on també s’executa estassada.
2.3.3 Tallada selectiva.
2.3.3.1 Tallada selectiva on també s’executa estassada.
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2.3.4 Selecció de tanys.
2.3.7.1 Estassada de sotabosc on també s’executa 2.3.1 o 2.3.2.1 o 2.3.3.1 o 

2.3.4.
2.3.7.2 Estassada de sotabosc en altres casos.
2.3.12 Tractament de restes vora de camins.
Subsecció 2. Actuacions en sureda.
2.3.7.3 Estassada de sotabosc on també s’executa 2.3.8 o 2.3.9.
2.3.8 Espelagrinatge de suro.
2.3.9 Pela de suro de qualitat reduïda.
2.3.10 Ratllat del suro.
2.3.11 Tractament fitosanitari per a la lleva del suro.
Secció 2.4. Reforestacions.
2.4.1 Plantacions de coníferes i planifolis.
2.4.2 Reposició de fallades.
2.4.3 Manteniment de plantacions.
Apartat 3. Recuperació del potencial forestal i prevenció d’incendis forestals.
Secció 3.1. Recuperació del potencial forestal.
3.1.1.1 Tallada i tractament de la vegetació afectada pels incendis de 2009.
3.1.1.3 Tallada i tractament de la vegetació afectada per sequera/danys biòtics.
Secció 3.2. Gestió forestal en la prevenció d’incendis.
3.2.1.1 Aclarida i tractament de restes vegetals.
3.2.1.3 Aclarida, selecció de tanys, estassada i tractament de restes vegetals.
Apartat 4. Diversificació de l’economia rural.
Secció 4.2. Producció de tòfona.
4.2.1 Plantació d’espècies micorrizades per al conreu de la tòfona.

—4 Criteris tècnics i econòmics
Per a aquesta convocatòria, les actuacions subvencionables s’han d’ajustar a les 

limitacions següents:
Les unitats màximes que es podran sol·licitar per a cada expedient per a les 

actuacions 2.1.1 i 2.1.2 són 2 km i 7 km, respectivament.
L’actuació 3.1.1.3 inclou la tallada dels arbres morts o amb símptomes d’afectació 

per sequera/danys biòtics. En el cas de danys biòtics, els treballs a efectuar segui-
ran les instruccions fixades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural a través del Centre de la Propietat Forestal, en funció 
del tipus i grau d’afectació.

Les actuacions de la secció 3.2 es podran sol·licitar sempre que corresponguin a 
municipis d’alt risc d’incendi, d’acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 
s’estableixen mesures per a la prevenció d’incendis forestals. Aquestes actuacions 
es podran sol·licitar per a masses pures de pi blanc o per a masses mixtes amb el 
pi blanc com a espècie principal i les quercínies com a espècies secundàries. No 
s’inclouran en aquesta secció les masses en estat de plançoneda.

Les actuacions de la secció 3.2 consistiran a millorar l’estructura de la massa per 
prevenir els grans incendis forestals per tal de crear i mantenir-ne una discontinu-
ïtat vertical i horitzontal. L’aclarida de l’espècie principal i, si escau, de l’espècie 
secundària, deixarà la massa en una fracció cabuda coberta (FCC) entre el 70% i el 
80%, segons el pendent de la unitat d’actuació, tenint en compte que caldrà deixar 
una separació més gran entre peus quan el pendent sigui superior, i mantenir un 
estrat superior dominant amb els millors arbres de futur de la massa.

La selecció de tanys i l’estassada es faran sempre que la continuïtat horitzontal 
representi una FCC superior al 30% i comporti una continuïtat de combustible ver-
tical amb l’estrat dominant. En el cas que les quercínies representin una continuïtat 
elevada caldrà efectuar l’aclarida corresponent.

El tractament de les restes a la unitat de gestió (actuacions de la secció 3.2) i vora 
de camins (actuació 2.3.12) consistirà a retirar-les i a eliminar-les posteriorment o 
a triturar-les mecànicament in situ.
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Les actuacions de la secció 3.2 són incompatibles entre si per a una mateixa 
superfície.

Atès el caràcter innovador de les actuacions descrites, la sol·licitud es podrà mi-
llorar a partir d’una visita tècnica, prèvia a l’atorgament de la subvenció, per garantir 
tant el compliment de l’objectiu com dels criteris establerts. La proposta tècnica 
favorable de les actuacions comportarà la tramitació d’ofici de la modificació de 
l’instrument d’ordenació forestal (IOF) amb un informe previ, si escau, dels òrgans 
gestors dels espais de protecció especial.

Els imports màxims subvencionables per a cadascuna de les actuacions són els 
que s’indiquen en l’annex 3 de l’Ordre AAM/251/2011 per a cada tipus d’actuació 
subvencionable.

—5 Terminis
Els terminis de presentació de sol·licituds, de certificació parcial no definitiva, 

de finalització de treballs i de justificació són els següents:
a) Presentació de sol·licituds: 15 dies des de l’endemà de la publicació d’aquesta 

Resolució al DOGC.
b) Certificació parcial no definitiva: fins al 28 de febrer de 2012, inclòs.
c) Finalització de treballs:
Actuacions de la secció 2.3 (sureda): fins al 31 d’agost de 2012, inclòs.
Resta de treballs: fins al 15 de setembre de 2012, inclòs.
d) Justificació:
Actuacions de la secció 2.3 (sureda): fins al 30 de setembre de 2012, inclòs.
Resta de treballs: fins al 30 de setembre de 2012, inclòs.

—6 Les sol·licituds s’han de presentar en model normalitzat que es pot trobar 
disponible a http://www.gencat.cat/cpf o es pot obtenir a les dependències del Centre 
de la Propietat Forestal, acompanyades de la documentació prevista a la base 6 de 
l’annex 1 de l’Ordre AAM/251/2011, i s’han de presentar preferentment al Centre 
de la Propietat Forestal (Finca Torreferrusa, carretera de Santa Perpètua a Sabadell, 
km. 4,5, Santa Perpètua de Mogoda), o pels mitjans que preveu l’article 38.4 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, i l’article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 
de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Les persones sol·licitants, en relació amb expedients presentats en la convocatòria 
de l’any 2010, a l’empara de la Resolució MAH/3534/2009, de 14 de desembre, i 
denegats parcialment per manca de disponibilitats pressupostàries, si demanen 
ajut per als mateixos conceptes de la convocatòria de l’any 2010, només caldrà que 
aportin l’imprès de sol·licitud (model normalitzat) amb la fitxa de confirmació 
d’actuacions sol·licitades l’any 2010 que s’habilitarà amb aquesta finalitat. La res-
ta de documentació serà la disponible en l’expedient de la convocatòria del 2010 
abans indicada.

—7 Els ajuts que preveu aquesta convocatòria poden ser cofinançats amb el 
Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), dins les mesures 
226 i 227 del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2007-2013. La 
dotació màxima d’aquesta convocatòria és de 6.200.000,00 euros. L’aportació 
del CPF serà a càrrec de les partides pressupostàries 226570D/770000100/000 i 
226570D/780000100/000 dels pressupostos del Centre de la Propietat Forestal per 
als anys 2011 i 2012 amb naturalesa de crèdit plurianual. La resta de finançament 
serà a càrrec del fons FEADER.

La resolució de concessió dels ajuts resta condicionada a l’aportació efectiva dels 
fons procedents del FEADER.

La dotació màxima indicada pot ser modificada d’acord amb la normativa vigent. 
En cas que es pugui disposar de crèdits addicionals abans de la resolució de concessió, 
aquests es podran destinar a l’increment de la dotació inicial de la convocatòria.
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Les actuacions que no obtinguin cofinançament amb fons FEADER se sotmeten 
al Reglament (CE) núm. 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, 
relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts de minimis. D’acord 
amb aquest reglament, el total d’ajuts de minimis atorgats a una empresa no pot 
excedir de 200.000,00 euros en un període de tres anys, amb independència de la 
forma de l’ajut o del seu objectiu.

—8 L’import màxim total que podrà sol·licitar una mateixa persona beneficiària 
és de 95.000,00 euros.

Quan l’import proposat per atorgar en una sol·licitud/expedient sigui inferior a 
2.000,00 euros, aquesta no es tramitarà per qüestió d’eficàcia i eficiència adminis-
trativa i s’arxivarà l’expedient amb la comunicació prèvia a la persona sol·licitant.

En els casos de sol·licitud per part d’una persona física i que participi en una so-
cietat que concorri a la convocatòria s’entendrà, per al càlcul dels límits anteriors, 
que la persona física participa en aquesta sol·licitud en el mateix percentatge en 
què figura en els estatuts de la societat com a titular.

Les agrupacions de propietaris forestals que concorrin a la convocatòria hauran 
d’estar formades per finques situades en un màxim de 3 comarques limítrofes 
entre si.

—9 L’òrgan instructor dels expedients d’ajut és l’Àrea d’Ajuts.
L’òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és el director 

o directora gerent del Centre de la Propietat Forestal, per delegació del Consell 
Rector.

A aquests efectes, es nomena una Comissió de valoració que serà l’encarregada 
de valorar les sol·licituds d’ajuts, formada pel/per la cap de l’Àrea de Serveis, el/la 
cap de l’Àrea de Planificació Forestal i el/la cap de l’Àrea de Gestió Forestal.

—10 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona 
sol·licitant serà de 6 mesos, a comptar des de la data en què finalitza el termini de 
presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa la sol·licitud es 
considera desestimada per silenci administratiu.

Contra la resolució del director gerent del Centre de la Propietat Forestal, que no 
posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant el conseller 
o consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en el 
termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la notificació de la resolució, 
sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu el recurs d’alçada davant el conseller o la consellera 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural es podrà interposar en 
el termini de tres mesos a comptar a partir de la data en què s’exhaureixi el termini 
per resoldre i notificar, tal com estableix l’apartat anterior.

—11 Puntuació dels conceptes subvencionables
Si el crèdit destinat a la convocatòria resulta insuficient per atendre totes les 

sol·licituds, d’acord amb el que preveuen en les bases reguladores, s’aplicarà la 
puntuació que es relaciona a continuació.

100 punts per a les sol·licituds presentades a la convocatòria de l’any 2010, a l’em-
para de la Resolució MAH/3534/2009, de 14 de desembre, amb conceptes denegats 
parcialment per manca de disponibilitats pressupostàries.

Per a les noves sol·licituds es puntuarà:
10 punts si la persona o les persones sol·licitants tenen la condició d’agrupació o 

d’associació de propietaris forestals.
20 punts si la/les finca/ques on es realitzen les actuacions estan incloses en un 

80% o més en un instrument d’ordenació forestal (IOF) aprovat i vigent. Per poder 
gaudir d’aquesta puntuació, les actuacions programables han d’estar prèviament 
planificades en els IOF. A aquest efecte, no s’admetran modificacions d’IOF a partir 
del darrer dia de presentació de sol·licituds.
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Superfícies per les quals es sol·licita ajut que estiguin incloses en un espai del 
PEIN o Xarxa Natura 2000:

2 punts quan la superfície inclosa sigui més gran del 10% i fins al 49%.
5 punts quan la superfície inclosa estigui entre el 50% i el 75%.
10 punts quan la superfície inclosa sigui més gran del 75%.
5 punts si les actuacions subvencionables estan incloses en un 80% o més, en un 

municipi catalogat d’alt risc d’incendi forestal.
5 punts si les actuacions subvencionables estan incloses en un 80% o més, en un 

perímetre de protecció prioritària (PPP) o zona d’actuació urgent (ZAU).
El grau d’execució global respecte a l’import atorgat en la darrera de les 4 últimes 

convocatòries d’ajuts a la gestió forestal sostenible en la qual hagi participat el/la 
beneficiari/ària:

15 punts si el grau d’execució és del 100%.
10 punts si el grau d’execució és superior al 75%.
15 punts si no s’ha concorregut en cap de les darreres 4 convocatòries a la gestió 

forestal sostenible o no s’ha obtingut l’atorgament d’ajut per manca de disponibilitat 
pressupostària.

En el cas d’agrupacions el percentatge d’execució es calcularà mitjançant la 
mitjana del grau d’execució de cadascú dels integrants de l’agrupació.

Les actuacions que no s’hagin pogut executar per causes de força major no im-
putables al beneficiari no es tindran en compte en el càlcul del grau d’execució.

Els ajuts a la redacció o revisió d’instruments d’ordenació no es tindran en compte 
per al càlcul del grau d’execució.

10 punts quan les actuacions subvencionables estiguin incloses en finques adscrites 
a algun sistema de certificació forestal acceptat i reconegut internacionalment.

Un cop aplicats els criteris anteriors i en el supòsit d’empat en un bloc amb la 
mateixa puntuació, i que resulti que no hi ha prou crèdit per atendre totes les sol-
licituds d’aquest bloc, es farà un atorgament proporcional i es reduiran les unitats 
proposades.

Per poder obtenir la puntuació dels conceptes corresponents a les sol·licituds pre-
sentades en la convocatòria de l’any 2010, a l’empara de la Resolució MAH/3534/2009, 
de 14 de desembre, i denegats parcialment per manca de disponibilitat pressupostària, 
només es podran sol·licitar els conceptes denegats parcialment, i sempre i quan no 
hagin variat les condicions sota les quals es va atorgar la subvenció en el 2010.

—12 Es podran sol·licitar bestretes en el termini de tres mesos a comptar des de 
la notificació de l’atorgament de l’ajut amb les condicions que s’estableixin en la 
resolució de concessió. La bestreta que es concedeixi serà d’un màxim del 50% de 
l’import de la subvenció atorgada.

Amb la sol·licitud de bestreta, que es farà per mitjà d’un imprès normalitzat, 
caldrà aportar-hi la documentació següent:

a) En cas que els treballs es realitzin amb mitjans propis: declaració signada per 
la persona beneficiària de les actuacions per a les quals sol·licita la bestreta, en què 
hi hagi indicades les unitats d’execució i la zona de realització dels treballs.

b) En cas que els treballs es duguin a terme amb mitjans aliens: factura proforma 
o contracte signat per les parts corresponents a les actuacions per a les quals se sol-
licita bestreta, en què hi hagi indicades les unitats d’execució i la zona de realització 
dels treballs. Es presentaran els documents originals o còpies compulsades.

Els propietaris de terrenys beneficiaris de subvencions corresponents a actuacions 
dels apartats 2, 3 i 4 podran sol·licitar a l’Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA), 
en el termini de tres mesos a comptar des de la notificació de la concessió de l’ajut, 
un préstec de fins al 60% de la subvenció atorgada.

Les persones beneficiàries que s’acullin als préstecs descrits al paràgraf ante-
rior cediran a l’ICCA l’import de la subvenció equivalent al principal del préstec 
concedit.
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La sol·licitud de préstec a l’ICCA serà incompatible amb la sol·licitud de bes-
treta.

—13 Els ajuts concedits a les persones físiques per import superior a 3.000,00 
euros i els ajuts concedits a persones jurídiques es faran públics al web http://www.
gencat.cat/cpf, fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin 
els 3.000,00 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC).

—14 Autoritzar el director gerent del Centre de la Propietat Forestal per donar 
publicitat d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquest Acord, que no posa fi la via administrativa, es pot interposar recurs 
d’alçada davant el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural en el termini d’un mes a comptar de la seva publicació al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.

(11.276.087)

*

http://www.gencat.cat/cpf
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	INT/2314/2011, de 16 de setembre, de convocatòria d’un examen per obtenir l’acreditació per elaborar plans d’autoprotecció de les activitats i els centres d’interès per a la protecció civil local (núm. de registre de la convocatòria 2011/98.390.00370).
	DEPARTAMENT
	DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
	EDICTE
	de 14 de setembre de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida referent als municipis de la Granadella i Bellaguarda.
	EDICTE
	de 23 de setembre de 2011, pel que es fan públiques diverses sentències de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i del Tribunal Suprem dictades en el recurs contenciós administratiu núm. 2004/198
	EDICTE
	de 26 de setembre de 2011, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referents al municipi de Tordera.
	EDICTE
	de 27 de setembre de 2011, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central referents al municipi de Lladurs.
	EDICTE
	de 27 de setembre de 2011, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referents al municipi de Lliçà de Vall.
	EDICTE
	de 28 de setembre de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central referent al municipi de Manresa.
	EDICTE
	de 28 de setembre de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Sabadell.
	EDICTE
	de 4 d’octubre de 2011, 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 núm. 2004/219.
	AGÈNCIA de l’habitatge de catalunya
	RESOLUCIÓ
	TES/2311/2011, de 9 de setembre, de delegació de competències del director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en els directors de Promoció de l’Habitatge i de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, 
	ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
	ORDRE
	AAM/246/2011, de 29 de setembre, per la qual s’incrementa la quantia dels ajuts associats al contracte global d’explotació convocats per l’Ordre AAR/46/2010, de 3 de febrer.
	ORDRE
	AAM/247/2011, de 3 d’octubre, per la qual s’efectua la declaració de crèdits efectivament disponibles de l’Ordre AAM/72/2011, de 28 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts complementaris en matèria de formació professional agrària.
	AAM/248/2011, de 30 de setembre, per la qual s’efectua la declaració de crèdits efectivament disponibles de l’Ordre AAM/149/2011, d’1 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a la millora en la producció i la comercialit
	zació dels productes de l’apicultura, i es convoquen els corresponents a l’any 2011.
	ORDRE
	AAM/251/2011, de 5 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible, i es convoquen els corresponents a 2011.
	RESOLUCIÓ
	AAM/2312/2011, de 30 de setembre, pel qual es fa públic l’encàrrec de gestió entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries.
	RESOLUCIÓ
	AAM/2313/2011, de 29 de setembre, sobre la modificació dels límits de la reserva nacional de caça del Cadí a part del terme municipal d’Odèn.
	RESOLUCIÓ
	AAM/2315/2011, de 5 d’octubre, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada, corresponents a l’any 2011.
	CONSELL DE L’AUDIOVISUAL
	DE CATALUNYA
	ACORD
	118/2011, de 7 de setembre, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, pel qual es ratifica el veredicte del jurat dels XXIII Premis CAC a la investigació sobre comunicació audiovisual.
	CÀRRECS I PERSONAL
	PARLAMENT
	DE CATALUNYA
	OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	de 20 de setembre de 2011, per la qual s’adeqüen les funcions del senyor Josep Maria Sangenís Aragonès a la nova relació de llocs de treball de l’Oficina Antifrau de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/2310/2011, de 23 de setembre, de cessament de la senyora Montserrat Barrera Viladot com a directora de l’Equip d’Atenció Primària Barcelona 4 B, dependent de l’Institut Català de la Salut.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	RESOLUCIÓ
	JUS/2309/2011, de 30 de setembre, de cessament del senyor Miguel Miralles Bellmunt com a responsable de qüestions parlamentàries del Gabinet de la Consellera del Departament de Justícia.
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT DE BARCELONA
	RESOLUCIÓ
	de 14 de setembre de 2011, per la qual es nomenen professors titulars d’universitat.
	RESOLUCIÓ
	de 14 de setembre de 2011, per la qual es nomena professor titular d’universitat.
	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	de 16 de setembre de 2011, per la qual es nomena professor Titular d’universitat de l’àrea de coneixement de Física Aplicada el senyor Alvaro Meseguer Serrano.
	UNIVERSITAT DE LLEIDA
	RESOLUCIÓ
	de 30 de setembre de 2011, per la qual es fa públic el resultat del concurs per cobrir places de professorat ajudant doctor/Lector en règim laboral, convocat per resolució de 12 de maig de 2011 (DOGC 5888 de 27/5/2011).
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I CONEIXEMENT
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’aprovació de la modificació dels Estatuts i del Reglament de la Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’aprovació de la modificació dels Estatuts i del Reglament de la Caixa d’Estalvis Unió de Caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	EDICTE
	de 28 de setembre de 2011, pel qual es dóna publicitat a la Resolució de 12 de juliol de 2011 del director gerent de l’Agència de Protecció de la Salut.
	DEPARTAMENT
	DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
	EDICTE
	de 22 de setembre de 2011, de notificació de citació a diverses empreses.
	EDICTE
	de 30 de setembre de 2011, de notificació de diverses resolucions de sancions lleus i greus d’expedients sancionadors en matèria de transport per carretera.
	EDICTE
	de 30 de setembre de 2011, de notificació de diversos acords d’iniciació d’expedients sancionadors en matèria de transport per carretera.
	EDICTE
	de 30 de setembre de 2011, de notificació de diverses resolucions de sancions molt greus d’expedients sancionadors en matèria de transport per carretera.
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2010000029).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2011000096).
	FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
	ANUNCI
	de contractació de serveis (ref.: PO029/11).
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA
	ANUNCI
	de procediment obert per a la licitació d’un contracte de servei (exp. G935 N12/001 K005).
	INSTITUT CATALÀ
	DE LES INDÚSTRIES CULTURALS
	EDICTE
	de 27 de setembre de 2011, de notificació d’una resolució desestimatòria de subvenció a Six Birds Productions, SL.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, 
	ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
	de 28 de setembre de 2011, pel qual es comunica la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5875, de 10.5.2011, la Resolució AAM/1118/2011, de 3 de maig, del director general de Desenvolupament Rural, per la qual s’aprova l’Acord
	 de concentració parcel·lària de la zona regable dels termes municipals de Sarroca de Lleida i Torres de Segre (subperímetre A).
	EDICTE
	de 28 de setembre de 2011, pel qual es comunica la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5891, d’1.6.2011, la Resolució AAM/1344/2011, de 24 de maig, del director general de Desenvolupament Rural, per la qual s’aprova l’Acord 
	de concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Llardecans.
	DEPARTAMENT
	D’empresa i ocupació
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 15 de setembre de 2011, de notificació d’una resolució d’inici d’expedient de revocació relativa a la justificació d’una subvenció.
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació per procediment obert del contracte número 49/2011, de subministrament de taules i vitrines de gasos per equipar nous laboratoris de física i química de la facultat de ciències de l’educació.
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	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. 285/2011).
	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. 264/2011).
	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. 355/201).
	AUDIÈNCIES PROVINCIALS
	EDICTE
	de la Secció Setzena de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordiario (rotlle 390/2010-B).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 d’Arenys de Mar, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 78/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 del Prat de Llobregat, sobre actuacions de divorci contenciós (exp. 164/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Terrassa, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 1764/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 8 de Tarragona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1771/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Girona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 190/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1249/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Mataró, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 2174/2009).
	jutjats mercantils
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 1 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 690/2006-D).
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 5 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 211/2009).
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