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Disposicions

DECRET

174/2010, de 23 de novembre, pel qual es crea la Xarxa d’equipaments cí-
vics de Catalunya (Xecat) i es constitueix el Consell d’Equipaments Cívics de 
Catalunya.

La Declaració Programàtica del Govern d’Entesa Nacional pel Progrés, en el 
capítol dedicat a les polítiques d’acció social i comunitària, estableix la voluntat 
de crear una xarxa d’equipaments cívics de proximitat, amb la finalitat d’establir i 
consolidar un model de qualitat dels equipaments cívics, la seva extensió territorial 
equitativa i la cooperació interadministrativa i associativa.

El Pla de Govern 2007-2010, a l’eix 1, relatiu a reforçar l’estat del benestar per 
aconseguir una societat més justa i cohesionada, punt 1.1.6, avançar cap a una 
societat plenament inclusiva amb la potenciació del treball en xarxa amb altres 
institucions i entitats, determina l’objectiu de cercar eines i recursos per ajudar 
a enfortir les entitats del tercer sector perquè puguin complir millor la seva tasca 
cohesionadora de la comunitat. Així, per tal de dur a terme aquesta tasca, esdevé 
essencial disposar de les infraestructures necessàries.

L’Acord GOV/33/2007, de 13 de febrer, pel qual s’acorda iniciar els treballs per a 
la creació d’una xarxa d’equipaments cívics, manifesta que la xarxa d’equipaments 
cívics ha de tenir com a finalitat definir les tipologies d’equipaments i les seves 
funcions, establir i promoure estàndards de qualitat que garanteixin la satisfacció 
de les seves persones usuàries en termes de programació i instal·lacions, fomentar 
les relacions de cooperació entre administracions competents en la matèria, facilitar 
els recursos adients per millorar l’oferta de programes d’aquests centres i oferir 
la possibilitat de treballar en xarxa per garantir l’equilibri territorial d’activitats i 
formació.

La Xarxa d’equipaments cívics de Catalunya (Xecat) promou el civisme actiu. 
El civisme actiu busca la participació de la ciutadania per arribar a l’experiència 
formativa mitjançant el contacte amb altres ciutadans i ciutadanes. La Xecat po-
tencia els espais per a la formació informal de la ciutadania entesa com la formació 
resultant de la convivència. La Xecat és un espai identificador d’accions comunes a 
partir de l’heterogeni món dels equipaments i entitats que aporten valor afegit a la 
convivència entre els ciutadans i ciutadanes. La Xecat identifica i acull equipaments 
cívics per interactuar entre si.

Una vegada implementada la plataforma tecnològica que fa viable el funciona-
ment d’aquesta xarxa, correspon crear-la i establir-ne les finalitats, les funcions, 
l’organització i el règim d’adhesió a la xarxa.

Igualment, correspon crear el Consell d’Equipaments Cívics de Catalunya, per 
garantir el desenvolupament i seguiment dels objectius de la Xecat, integrat per 
representants de les diferents organitzacions que signen el conveni, de les entitats 
adherides, de les persones expertes en matèria de civisme i de representants d’equi-
paments cívics de tot el territori català i dels responsables de la Xecat.

El Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació 
de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, atribueix al Departament de Governació i Administracions Públiques 
les competències en matèria de coordinació i gestió de la xarxa d’equipaments 
cívics i socials.

D’acord amb el Decret 205/2007, de 18 de setembre, de reestructuració parcial del 
Departament de Governació i Administracions Públiques, a la Secretaria d’Acció 
Ciutadana li correspon fomentar el civisme i la dinamització sociocultural i de lleure, 
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controlar la gestió i la planificació dels equipaments cívics i la programació de les 
activitats, promocionar l’associacionisme, i promoure la mediació comunitària en 
l’àmbit dels espais i equipaments cívics

Per tant, a proposta del conseller de Governació i Administracions Públiques, 
amb la deliberació prèvia del Govern,

DECRETO:

Article 1
Objecte

1. L’objecte d’aquest Decret és la creació de la Xarxa d’equipaments cívics de 
Catalunya (Xecat), configurada com un espai obert a totes les entitats, públiques i 
privades, que tenen com a eix de la seva acció la dinamització sociocultural, l’acció 
comunitària i la promoció del civisme.

2. Aquest Decret crea també el Consell d’Equipaments Cívics de Catalunya.

Article 2
Concepte i tipologia

1. Poden formar part de la Xecat els equipaments cívics, entesos com a equi-
paments oberts a tothom amb unes característiques estructurals i funcionals 
definides per a la dinamització sociocultural i l’acció comunitària, la promoció de 
l’associacionisme i la participació ciutadana en general, que compleixin igualment 
el que disposa l’article 5.

2. Els equipaments cívics que s’adhereixen a la Xecat poden ser:
a) D’iniciativa social, com ara els ateneus, cercles, casals i patronats culturals.
b) D’iniciativa privada.
c) Centres municipals, com ara centres cívics, casals de barri, casals de la gent 

gran.
d) Equipaments cívics de la Generalitat de Catalunya.

Article 3
Funcions de la Xecat

Les funcions de la Xecat són les següents:
a) Identificar els equipaments cívics que compleixen el que disposa l’article 2.
b) Facilitar, gestionar i coordinar recursos dels diferents equipaments adherits 

per tal d’optimitzar-ne els recursos.
c) Coordinar la planificació estratègica i territorial de les activitats dels equipa-

ments cívics adherits per tal d’evitar duplicitats, tot afavorint el partenariat entre 
les administracions.

d) Millorar el conjunt del nivell de qualitat dels serveis que es presten des dels 
equipaments cívics adherits.

e) Potenciar el sentit de pertinença a una xarxa que vetlla pel civisme actiu i la 
qualitat de les activitats que es desenvolupen als equipaments cívics.

Article 4
Organització

1. La Xecat s’organitza des d’una plataforma tecnològica que interrelaciona tots 
els equipaments i els seus òrgans gestors. La plataforma tecnològica de la Xecat 
permet:

a) Gestionar les programacions, les activitats i la resta de recursos estructurals 
des de la pàgina web de la xarxa.

b) Abastar les diferents tipologies d’equipaments cívics de Catalunya i les entitats 
públiques i privades que intervenen en aquest àmbit, amb la finalitat de crear un 
espai de treball en comú.
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c) Accedir a tota la informació associada a la xarxa, tant en l’àmbit d’organització 
com dels seus equipaments i les seves activitats i recursos.

d) Utilitzar mitjans que facilitin la gestió dels recursos, i compartir experiències 
i informació d’interès entre els diferents equipaments adherits.

2. La Secretaria d’Acció Ciutadana gestiona la plataforma tecnològica i, en 
particular, li correspon:

a) Mantenir la plataforma tecnològica i, especialment, el web i els seus contin-
guts.

b) Gestionar els recursos per a la dinamització dels equipaments cívics i la pu-
blicació des de la unitat banc de recursos del web Xecat.

c) Vetllar per la qualitat de les activitats dels equipaments adherits a la Xecat, 
potenciant el civisme i la participació ciutadana com a eix vertebrador, així com 
avaluant el seu impacte diferencial en homes i dones.

d) Promoure les adhesions a la xarxa a tot el territori català per tal d’incremen-
tar les seves persones membres i, per tant, les oportunitats de participació de la 
ciutadania.

e) Rebre les sol·licituds dels equipaments d’adhesió a la xarxa i gestionar-ne la 
resolució.

Article 5
Adhesió

1. Poden adherir-se a la Xecat les entitats jurídiques, públiques i privades sense 
ànim de lucre enumerades a l’apartat 2 de l’article 2, amb els objectius i instal·lacions 
marcades per programes civicosocials, d’acord amb l’apartat 1 de l’article 2.

2. Aquestes entitats han de tenir característiques estructurals i funcionals per 
a la dinamització sociocultural i l’acció comunitària, ser transparents i obertes a 
tothom, d’integració i cohesió social, d’accés voluntari i participatives.

3. Els equipaments adherits a la xarxa han de disposar, com a mínim, de l’equipa-
ment tecnològic que s’indica a l’annex 2 del Decret, i han de complir els estàndards 
de qualitat definits pel Consell d’Equipaments Cívics de Catalunya. També han de 
disposar d’uns espais adequats per al desenvolupament de les seves activitats que 
garanteixin la seguretat de les persones usuàries i les característiques qualitatives 
que estableixi el Consell d’Equipaments Cívics de Catalunya.

4. No poden formar part de la Xecat:
a) Entitats amb una activitat única o un programa monotemàtic.
b) Entitats de filiació obligatòria per al seu accés.
c) Entitats de professionals, comerciants o empresarials.
d) Entitats que tenen com a fins la promoció d’ideologies sectàries o discrimi-

natòries.
e) Entitats amb ànim de lucre.

Article 6
Procediment

1. Les entitats que es vulguin adherir a la Xecat s’han d’adreçar a la Secretaria 
d’Acció Ciutadana, d’acord amb un model normalitzat que conté la informació que 
s’adjunta com a annex 1.

A la sol·licitud d’adhesió s’hi ha d’adjuntar un document descriptiu del model de 
gestió de l’equipament, la qualitat de les instal·lacions (superfície, zones i distribu-
ció, condicionament, barreres arquitectòniques i mobiliari) i el catàleg d’activitats 
descrites detalladament.

2. La sol·licitud d’adhesió s’ha de resoldre per resolució de la Secretaria d’Acció 
Ciutadana en el termini de tres mesos. La sol·licitud s’entén desestimada pel trans-
curs del termini sense resolució expressa.

3. L’adhesió a la Xecat resta condicionada al manteniment de les condicions 
de la sol·licitud i al compliment de les obligacions de l’article 5. A aquests efectes, 
la Secretaria d’Acció Ciutadana pot realitzar les comprovacions que consideri 
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convenients en ordre a la verificació d’aquestes i, si escau, iniciar un expedient 
contradictori per revocar les adhesions atorgades.

Article 7
Drets i obligacions

1. Les entitats adherides a la Xecat, mitjançant la plataforma tecnològica, ac-
cedeixen:

a) Als recursos gestionats per la xarxa per dur a terme l’activitat dels equipa-
ments.

b) A les accions promocionals del catàleg d’activitats de la Xecat i als recursos 
especialitzats necessaris.

c) A la supervisió de la qualitat dels serveis oferts mitjançant els indicadors 
definits a la Xecat.

2. Les entitats adherides a la Xecat es comprometen a:
a) Oferir al públic en general, des de la pàgina web de la Xecat, totes o part de 

les seves activitats.
b) Mantenir actualitzades les dades de les activitats esmentades per tal d’oferir 

a les persones usuàries en tot moment una informació real.
c) Comunicar a la Secretaria d’Acció Ciutadana qualsevol canvi a l’equipament 

que afecti la informació, els recursos, les activitats i els programes gestionats per 
la xarxa o des de la web de la xarxa.

d) Dur a terme les accions pertinents per tal que l’equipament s’adeqüi als mínims 
d’infraestructura tecnològica requerida, definits a l‘annex 2.

e) Acceptar els límits d’ús dels recursos de la Xecat establerts per la unitat di-
rectiva competent en matèria d’equipaments cívics.

Article 8
Creació del Consell d’Equipaments Cívics de Catalunya

1. Es crea el Consell d’Equipaments Cívics de Catalunya, com a òrgan consultiu 
i d’assessorament del Govern de la Generalitat en matèria d’equipaments cívics.

2. El Consell d’Equipaments Cívics de Catalunya s’adscriu al departament 
competent en matèria d’equipaments cívics.

Article 9
Composició

1. El Consell d’Equipaments Cívics de Catalunya és presidit per la persona 
titular del departament competent en matèria d’equipaments cívics i integrat per 
les persones membres següents, nomenades per la presidència:

a) Quatre persones representants de les entitats privades adherides a la Xecat.
b) Una persona representant per cada demarcació veguerial dels equipaments 

cívics de titularitat pública adherits a la Xecat.
c) Tres persones representants del departament competent en matèria d’equipa-

ments cívics i una persona del departament competent en matèria de cultura.
d) Tres persones expertes en matèria de civisme.
e) Dues persones representants de les entitats associatives dels ens locals.
2. Amb l’objectiu d’assolir la paritat de gènere, en la composició del Consell 

d’Equipaments Cívics de Catalunya es procurarà la representació equilibrada de 
dones i homes.

Article 10
Funcions

Són funcions del Consell d’Equipaments Cívics de Catalunya:
a) Proposar criteris de planificació estratègica i territorial del cens d’equipaments 

cívics existents.
b) Identificar les necessitats de nous equipaments i de superposició entre equi-

paments en un mateix àmbit d’influència.
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c) Establir estàndards de qualitat (programàtics i d’infraestructures).
d) Prestar suport a les entitats gestores d’equipaments cívics per tal que millorin 

la seva gestió interna i coordinar-ne l’actuació amb les administracions.

Article 11
Funcionament

1. El funcionament del Consell d’Equipaments Cívics de Catalunya es regeix 
per les previsions contingudes en aquest Decret i, supletòriament, s’aplica la 
normativa vigent en matèria d’òrgans col·legiats de les administracions públiques 
catalanes.

2. Les reunions del Consell es fan amb caràcter ordinari un cop al trimestre, són 
convocades per la presidència i totes les notificacions i comunicacions es faran per 
mitjans electrònics. Es poden celebrar reunions extraordinàries a proposta de la 
presidència o de la meitat dels seus membres.

3. Quan s’estimi convenient per les matèries a tractar, es podrà decidir la creació 
de grups de treball per tal d’elaborar els informes o les propostes que els siguin 
encomanats.

4. La secretaria és exercida per una persona funcionària del Departament com-
petent en matèria d’equipaments cívics, designada per la presidència.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Mesures de foment
El Departament competent en matèria d’equipaments cívics, en el marc de les 

seves disponibilitats pressupostàries, aprovarà línies d’ajuts públics adreçades a 
l’extensió de la xarxa Xecat i a la subvenció de les inversions per a l’adequació dels 
equipaments i de les seves instal·lacions.

DISPOSICIONS FINALS

Primera
El contingut del model tecnològic de l’annex 2 es pot actualitzar per ordre de la 

persona titular del departament competent en matèria d’equipaments cívics.

Segona
El departament competent en matèria d’equipaments cívics ha de coordinar 

la Xecat amb el Pla d’equipaments culturals de Catalunya, a l’efecte d’afavorir el 
partenariat entre les administracions.

Tercera
Modificació del Decret 222/1996, de 12 de juny, dels equipaments cívics
Es modifica l’article 2 del Decret 222/1996, de 12 de juny, dels equipaments 

cívics, que queda redactat de la manera següent:
“Article 2
”Creació i classes
”2.1 La creació, modificació i extinció dels equipaments cívics es realitza per 

resolució del conseller competent en matèria d’equipaments cívics.
”2.2 Constitueixen equipaments cívics els següents: ludoteques, hotels d’entitats 

i casals.
”2.3 En el cas que en un espai físic concorrin dos o més equipaments, per resolució 

del conseller es determinarà el règim de funcionament de l’equipament, atenent a 
la seva naturalesa polivalent.”

Barcelona, 23 de novembre de 2010
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JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

JORDI AUSÀS I COLL

Conseller de Governació i Administracions Públiques

ANNEX 1

Fitxa de dades bàsiques

Nom de l’entitat
Acrònim
Logo (preferiblement imatge en JPG o PDF)
Figura jurídica
Inscrita en el registre oficial
Número
Any de fundació
NIF
Adreça principal
Població
Codi postal
Comarca
Telèfon 1
Telèfon 2
Fax
Correu electrònic
URL

Altres adreces
Adreça

Població
Codi postal
Comarca
Telèfon 1
Telèfon 2
Fax

Persona de contacte
Càrrec a l’entitat
Telèfon
Correu electrònic
Horaris
Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya
Any de la darrera revisió dels estatuts
Reglament de règim intern
Any d’aprovació del reglament
Comunicació de canvis de junta a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídi-
ques

Objectius principals de l’entitat:
Objectiu 1
Objectiu 2
Objectiu 3
Objectiu 4

Relació/Secció
Activitat pròpia de l’entitat
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Activitat pròpia de cada secció
Entitats que acull l’entitat
Patrimoni propi
Edifici general
Barreres arquitectòniques
Seguretat
Instal·lació elèctrica

Característiques del local propi
Tipus (descripcions)
Superfícies
Nombre de sales
Característiques
Espais polivalents (ídem)
Propietat i titularitat
Reformes pendents
Reformes realitzades
Compliment de la normativa arquitectònica
Edifici catalogat
Cessions a tercers

Infraestructures tècniques
Equips de so
Equips d’imatge
Altres equips i maquinari

ANNEX 2

Model tecnològic

Els equipaments adherits a la Xarxa han de disposar, com a mínim, de:
1. Un terminal informàtic dotat d’un sistema operatiu actualitzat:
MS Windows ®, Mac OS X ®, GNU-Linux ®, Solaris ®, Symbian ®, Android 

®, Palm ® i d’altres.
2. Aquest sistema operatiu ha de suportar l’ús òptim d’un navegador web actu-

alitzat de tipus estàndard, a data d’avui:
MS Internet Explorer 7 ®, Mozilla Firefox 3.5 ®, Opera 10 ®, Safari 4 ® i d’al-

tres.
3. Una connexió de banda ampla a Internet.

(10.326.019)
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	179/2010, de 23 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits tecnicosanitaris per a l’autorització sanitària de les ortopèdies i dels establiments d’audiopròtesis i se’n regula el procediment d’autorització.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	DECRET
	179/2010, de 23 de novembre, de l’Observatori del sector cunícola de Catalunya.
	DECRET
	181/2010, de 23 de novembre, pel qual es convoquen les eleccions a cambres agràries de Catalunya de l’any 2011.
	ORDRE
	AAR/549/2010, de 19 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre AAR/390/2010, de 15 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis a les llotges de contractació de productes agraris, i es convoquen els corresponents a l’any 
	2010.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	DECRET
	171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció.
	DECRET
	182/2010, de 23 de novembre, d’ordenació de la formació professional per a l’ocupació a Catalunya.
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	DECRET
	 /2010, de 23 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic.
	DECRET
	184/2010, de 23 de novembre, de modificació del Decret 200/2007, de 10 de setembre, de reestructuració del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.
	DECRET
	186/2010, de 23 de novembre, de concessió dels guardons del Turisme de Catalunya.
	ORDRE
	IUE/547/2010, de 18 de novembre, per la qual s’estableix el calendari d’obertura dels establiments comercials corresponent als diumenges i dies festius de l’any 2011.
	RESOLUCIÓ
	IUE/3752/2010, de 18 de novembre, de concessió de medalles i diplomes turístics de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	DECRET
	XXXX/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges.
	DECRET
	188/2010, de 23 de novembre, d’aprovació del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya.
	RESOLUCIÓ
	MAH/3763/2010, de 8 de novembre, per la qual es fa públic l’Acord de declaració d’impacte ambiental del Projecte de tractament i valorització d’efluents porcins al terme municipal de Santa Maria de Corcó (exp. BA20070276).
	RESOLUCIÓ
	MAH/3764/2010, d’11 de novembre, per la qual es fa públic l’Acord de declaració d’impacte ambiental del Projecte d’activitat extractiva d’explotació d’àrids anomenada Feixa Llarga, al terme municipal de Moià (exp. BL20040133).
	RESOLUCIÓ
	MAH/3765/2010, de 12 de novembre, per la qual es fa públic l’Acord de declaració d’impacte ambiental del Projecte “Millora general. Condicionament de l’autopista C-58: ampliació a tres carrils i calçades entre el PK 8+300 i el 19+600. Cerdanyola del Vallè
	s - Terrassa”.
	RESOLUCIÓ
	MAH/3766/2010, de 15 de novembre, per la qual es fa públic l’Acord de declaració d’impacte ambiental del Projecte “Millora general. Variant de Piera i Vallbona d’Anoia. Carretera B-224, del PK 2,000 al 14,000. Tram: variant de la carretera B-224 i enllaç 
	de les carreteres B-231 i BV-2243”.
	RESOLUCIÓ
	MAH/3767/2010, de 15 de novembre, per la qual es fa públic l’Acord de declaració d’impacte ambiental del Projecte de condicionament de la carretera C-51. Del PK 65+000 al 90+500. Tram: el Vendrell-Valls, al terme municipal d’Albinyana.
	RESOLUCIÓ
	MAH/3768/2010, de 15 de novembre, per la qual es fa públic l’Acord de declaració d’impacte ambiental del Projecte “Millora de l’accessibilitat a la variant de Mataró. Autopista C-32. Del PK 98+500 al 104+100. Tram: Argentona-Mataró”.
	CENTRE DE LA PROPIETAT FORESTAL
	RESOLUCIÓ
	MAH/3770/2010, de 18 de febrer, per la qual publiquen els acords del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal corresponents al segon semestre de l’any 2009, d’aprovació de plans tècnics de gestió i millora forestal, de plans simples de gestió fo
	restal i de la seva publicació.
	CÀRRECS I PERSONAL
	PARLAMENT
	DE CATALUNYA
	OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	OAC/PER09/2010, de 22 de novembre, per la qual es declara aprovada la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos al procés selectiu per proveir un lloc de treball en règim de contractació laboral a l’Oficina Antifrau de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	RESOLUCIÓ
	EDU/3759/2010, de 17 de novembre, per la qual es fa pública la llista complementària d’aspirants seleccionats que modifica la Resolució EDU/2020/2010, de 15 de juny, per la qual es fan públiques les llistes d’aspirants que han superat les proves per a la 
	provisió de places docents convocades mitjançant la Resolució EDU/6/2010, de 4 de gener.
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a la Resolució EDU/3332/2010, de 14 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 l
	a promoció de l’autonomia del centre educatiu (DOGC núm. 5741, pàg. 77924, de 25.10.2010).
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	RESOLUCIÓ
	CMC/3754/2010, de 17 de novembre, de convocatòria de concurs de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball dels grups A i B de personal laboral fix del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació (convocatòria núm. LCU/001/10).
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/3755/2010, de 17 de novembre, d’adaptació del nomenament del senyor Fernando Álava Cano com a cap del Servei d’Inspecció d’Assistència Sanitària a l’actual estructura de la Direcció General de Recursos Sanitaris.
	RESOLUCIÓ
	SLT/3756/2010, de 19 de novembre, d’adaptació del nomenament del senyor Mateo Quintana Lázaro com a cap del Servei d’Investigació i Avaluació del Sistema Sanitari a l’actual estructura de la Direcció General de Recursos Sanitaris del Departament de Salut.
	SLT/3757/2010, de 12 de novembre, de cessament de la senyora Montserrat Domínguez i Font com a directora del Servei Regional de Girona de l’Agència de Protecció de la Salut.
	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/3753/2010, de 17 de novembre, per la qual es convoca la campanya de carrera professional per a l’assoliment del primer, segon, tercer i quart nivell ordinari de carrera professional per al personal facultatiu i diplomat sanitari, i la campanya de carr
	era professional del personal de l’àrea sanitària de formació professional de grau superior i grau mitjà i del personal de gestió i serveis de l’Institut Català de la Salut.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	RESOLUCIÓ
	AAR/3762/2010, de 8 de novembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs de comandament del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (convocatòria de provisió núm. AG/008/10).
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	DECRET
	185/2010, de 23 de novembre, de cessament i nomenament de vocals del Consell d’Administració de l’Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil (IDIADA).
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de subministraments.
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 23 de novembre de 2010, pel qual se sotmet a consulta pública l’ampliació de l’abast del projecte Xarxa Oberta.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
	ANUNCI
	relatiu a una resolució que acorda deixar sense efectes l’acord d’aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació en la modalitat de cooperació del Pla parcial urbanístic del sector discontinu SUD-15 Molí d’en Reixach - Bernades, al terme municipal de Sa
	nta Cristina d’Aro.
	GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SAU
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis (JU-48/11. GEEC JU 2010 4298).
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis (JU-46/11 GEEC JU 2010 4212).
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	EDICTE
	de 19 de novembre de 2010, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre per la qual es modifica la delimitació de determinats sectors sanitaris.
	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
	EDICTE
	de 16 de novembre de 2010, pel qual es notifica la nova proposta de resolució relativa a l’exp. ED núm. 24/2010, instruït a la senyora Teresa Lucio Criado.
	EDICTE
	de 23 de novembre de 2010, pel qual es notifica la resolució d’ampliació del termini de tramitació de l’exp. ED núm. 24/2010, instruït a la senyora Teresa Lucio Criado.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	ANUNCI
	de licitació per a la contractació d’un servei.
	DIVERSOS
	AGRÍCOLA SAN SALVADOR DE GERB, SCCL
	ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES
	FUNDACIÓ PRIVADA CATALUNYA-PORTUGAL, PER A LA COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL
	FUNDACIÓ PRIVADA PUNTAIRES
	INSTITUT DE RECERCA EN ENERGIA DE CATALUNYA
	R.M.& B ASESORES, SCCL
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	L’ALBAGÉS
	BALENYÀ
	CALDES DE MALAVELLA
	CANOVELLES
	CERDANYOLA DEL VALLÈS
	CERVELLÓ
	CUBELLES
	FALSET
	FIGUERES
	MONISTROL DE CALDERS
	OLESA DE MONTSERRAT
	OLIVELLA
	OLOT
	PONTS
	RUBÍ
	SANT CUGAT DEL VALLÈS
	SANT PERE DE SALLAVINERA
	SITGES
	VALLMOLL
	VESPELLA DE GAIÀ
	LA VILELLA BAIXA
	VINEBRE
	CONSELLS
	COMARCALS
	RIPOLLÈS
	ALTRES
	ORGANISMES
	DE BARCELONA
	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. 310/2010).
	EDICTE
	de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre ampliació d’un recurs contenciós administratiu (exp. 85/2009).
	EDICTE
	de la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu (exp. 687/2010).
	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. 406/2010).
	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. 407/2010).
	EDICTE
	de la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu (exp. 815/2010).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre actuacions de recurs ordinari (exp. 49/2010).
	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. 387/2010).
	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. 388/2010).
	AUDIÈNCIES PROVINCIALS
	EDICTE
	de la Secció Tretzena de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (rotlle 453/2009).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Vilanova i la Geltrú, sobre actuacions de guarda i custòdia (exp. 26/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Sabadell, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 2285/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Sant Feliu de Llobregat, sobre actuacions de judici verbal (exp. 472/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Sabadell, sobre actuacions de judici verbal (exp. 62/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Terrassa, sobre actuacions de judici verbal (exp. 2156/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Tarragona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 1957/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Granollers, sobre actuacions de judici de divorci contenciós (exp. 1069/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Sabadell, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1949/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 23 de Barcelona, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 686/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 20 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 264/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Tarragona, sobre procediment de judici verbal (exp. 1252/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Santa Coloma de Gramenet, sobre actuacions de guarda i custòdia (exp. 200/2010).
	jutjats mercantils
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 1 de Tarragona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 350/2008).
	JUTJATS DE VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
	EDICTE
	del Jutjat de Violència sobre la Dona núm. 1 de Gavà, sobre actuacions de judici de faltes (exp. 15/2010).
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