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Disposicions

DEPARTAMENT
D’ECONOMIA I CONEIXEMENT

DECRET

109/2011, d’11 de gener, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrro-
ga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010 mentre no siguin 
vigents els del 2011.

La Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats 
autònomes (LOFCA), modificada per la Llei orgànica 3/2009, de 18 de desembre, 
disposa a l’article 21, apartat 2, que si els pressupostos no han estat aprovats abans 
del primer dia de l’exercici econòmic corresponent, quedarà automàticament pror-
rogada la vigència dels anteriors.

En aquest mateix sentit, l’article 33 del Text refós de la Llei de finances pú-
bliques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, 
estableix que, si per qualsevol motiu l’1 de gener el pressupost no està aprovat, 
es considerarà prorrogat automàticament el de l’any anterior en els seus crèdits 
inicials fins a l’aprovació i la publicació dels nous en el Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya.

La convocatòria de les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 28 de novembre 
de 2010 i la consegüent dissolució del Parlament han fet impossible la presentació 
del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011 dins 
els terminis necessaris perquè pogués entrar en vigor l’1 de gener de 2011 i, en 
conseqüència, el primer dia de l’exercici s’ha produït la pròrroga automàtica dels 
pressupostos de l’any anterior.

Tanmateix, en l’actual context pressupostari i financer i de canvis en l’estructura 
del Govern resulta necessari establir unes condicions d’aplicació de la pròrroga 
de caràcter restrictiu per tal d’assegurar que durant el període de la mateixa no es 
vulnerin els objectius d’estabilitat pressupostària.

Per aquest motiu, a proposta del conseller d’Economia i Coneixement i d’acord 
amb el Govern,

DECRETO:

Article 1
Determinació dels crèdits prorrogats

A partir de l’1 de gener de 2011 han quedat prorrogats els crèdits inicials per a 
despeses dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2010, aprovats per la Llei 
25/2009, de 23 de desembre, d’acord amb els criteris i les excepcions següents:

a) L’estructura orgànica del pressupost prorrogat s’ha d’adaptar sense alterar-ne, 
la quantia global, a l’organització administrativa vigent en l’exercici 2011 d’acord 
amb els criteris següents:

a.1) Les modificacions pressupostàries autoritzades al llarg de l’exercici 2010, 
i les adaptacions de l’estructura orgànica, derivades de reorganitzacions adminis-
tratives amb vigència per a l’exercici 2011, queden consolidades.

a.2) Pel que fa a les reorganitzacions administratives que siguin conseqüència 
de la constitució del nou Govern, el Departament d’Economia i Coneixement 
haurà de decidir el moment d’introduir-les al sistema GECAT segons el calendari 
d’elaboració dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011. Fins 
aleshores, la despesa de les unitats creades o modificades s’haurà d’imputar als 
crèdits adequats dels departaments que anteriorment desenvolupaven les funcions 
respectives.

b) Les estructures per programes de les despeses i les econòmiques dels ingressos 
i de les despeses del pressupost prorrogat s’hauran d’adaptar a les modificacions 
fetes al llarg de l’exercici 2010 i a les que puguin resultar necessàries des de l’inici 
de l’exercici 2011.
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c) S’autoritza el departament competent en matèria de pressupostos a realitzar 
els ajustaments de programes necessaris per tal d’adequar els crèdits de despesa a 
la seva finalitat, sense alteració de la seva quantia global.

d) No es prorroguen els crèdits per a despeses destinats a programes o actuacions 
que finalitzen el 2010.

Article 2
Aplicació de mesures de contenció de la despesa als crèdits prorrogats

Els crèdits prorrogats, d’acord amb els termes establerts a l’article 1, experi-
mentaren una retenció per un import equivalent al resultat d’aplicar les mesures 
de contenció de la despesa pública, degudament anualitzades, del pressupost 2010 
d’acord amb els criteris continguts al Decret llei 3/2010, de 29 de maig, de mesures 
urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit 
públic i als acords d’1 de juny de 2010 que varen complementar aquestes mesures. 
A l’efecte de calcular les retencions de crèdit que s’han esmentat, no s’ha de tenir 
en compte la mesura inclosa a l’apartat 2.2 de l’Acord de Govern d’1 de juny, pel 
qual s’adopten mesures complementàries a les previstes en el Decret llei 3/2010, 
de 29 de maig, en matèria de despeses de funcionament, transferències, inversions, 
millora de l’eficiència en l’àmbit del sector públic de la Generalitat de Catalunya i 
lluita contra el frau fiscal.

Article 3
Determinació de l’autorització de despeses durant la pròrroga pressupostària

1. L’autorització de les depeses de personal del capítol 1 s’ha d’ajustar a les 
dotacions pressupostades a 31 de desembre de 2010, un cop ajustades d’acord amb 
l’article 2 d’aquest Decret.

Les ampliacions de les dotacions de personal únicament les podrà autoritzar 
l’òrgan competent si estan finançades amb recursos finalistes addicionals.

S’aplicaran les disposicions en matèria de despeses de personal previstes a la Llei 
de pressupostos generals de l’Estat per al 2011 sempre que tinguin caràcter bàsic 
per a les administracions públiques.

2. L’autorització de la resta de despeses s’ha d’ajustar als criteris següents:
a) Les despeses corresponents a les partides pressupostàries següents s’han 

d’ajustar als límits que resultin de l’aplicació dels articles 1 i 2 i la seva disposició 
queda limitada al 60% dels crèdits prorrogats:

Transferències a corporacions locals per finançar centres educatius:
EN03D/4600006/421
EN03D/4600007/421
EN03D/4600008/421
EN03D/4600009/421
Concerts educatius:
EN03D/4880001/421
Finançament ordinari de les universitats:
IU04D/4490001/422
IU04D/4490002/422
IU04D/4490003/422
IU04D/4490004/422
IU04D/4490005/422
IU04D/4490006/422
IU04D/4490007/422
IU04D/4490008/422
IU04D/4490010/422
IU04D/4490011/422
Prestacions econòmiques de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció 

de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (LA-
PAD):
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5000D/4800002/311
5000D/4800003/311
5000D/4800004/311
Concerts sanitaris:
5100D/2510004/412
5100D/2510005/412
5100D/2510006/412
5100D/2510007/419
5100D/2510008/412
5100D/2510009/411
5100D/2510010/412
5100D/2510011/412
5100D/2510012/412
Farmàcia (receptes mèdiques):
5100D/4890001/411
Medicació hospitalària:
5100D/2510003/412
5200D/2210005/412
b) La disposició de la resta de despeses corrents amb càrrec als crèdits prorrogats 

d’acord amb el que estableixen els articles 1 i 2 d’aquest Decret, que no correspon-
guin a despeses incloses a l’apartat 1 ni al 2.a), queda limitada al 30% dels crèdits 
prorrogats.

c) Durant el període de pròrroga no es tramitaran despeses dels capítols 6, 7 i 8. 
Tanmateix, en el casos que resulti imprescindible efectuar disposicions de crèdit 
corresponents als capítols esmentats, el departament d’Economia i Coneixement, 
a proposta del departament afectat, podrà autoritzar excepcions que s’han de com-
pensar amb transferències de crèdit o amb retencions de crèdit, pel mateix import, 
en altres capítols pressupostaris del departament afectat.

d) L’autorització de les despeses dels capítols 3, 5 i 9 no està afectada per cap de 
les limitacions establertes en aquest article.

3. Pel que fa a compromisos pluriennals amb anualitat per al 2011 i expedients 
de despesa anticipada, els departaments efectuaran una revisió exhaustiva dels ma-
teixos i proposaran la supressió o ajornament de tots els que no siguin estrictament 
imprescindibles i, en particular, dels que encara no han comportat cap compromís 
jurídicament vinculant. Un cop efectuada aquesta revisió, el Departament d’Eco-
nomia i Coneixement, d’acord amb l’article 14 de l’Ordre ECF/475/2010, de 27 de 
setembre, sobre operacions comptables de tancament de l’exercici pressupostari de 
2010, haurà d’efectuar reserves de crèdit pels imports que corresponguin a l’exercici 
2011 tant dels compromisos de despeses pluriennals com dels expedients de despesa 
anticipada que calgui mantenir.

En el cas que en el pressupost prorrogat no hi hagi crèdit o aquest sigui insu-
ficient per efectuar algunes de les reserves que s’han esmentat, el departament 
afectat, abans del 19 de febrer de 2011, haurà de tramitar les modificacions 
pressupostàries necessàries per tal de poder assumir tots els compromisos o bé 
proposar la modificació dels expedients de compromisos de despesa vigents que 
calgui ajustar.

4. Els crèdits de transferències i aportacions consolidables entre els pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya, del Servei Català de la Salut, de l’Institut Català de la 
Salut, de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials i de les entitats autònomes 
administratives s’hauran d’ajustar d’acord amb el que sigui necessari per donar 
compliment a les mesures establertes en aquest article.

Article 4
Vinculació dels crèdits de despeses del pressupost prorrogat

Els crèdits de despesa autoritzats durant la pròrroga pressupostària amb càrrec 
a les partides a què fa referència l’article 3.2.a) vinculen per servei, article i pro-
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grama llevat de les transferències nominatives, que vinculen per servei, programa 
i aplicació.

Pel que fa a la resta dels crèdits de despesa prorrogats de la Generalitat de Catalunya, 
del Servei Català de la Salut, de l’Institut Català de la Salut, de l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials i de les entitats autònomes administratives, té les 
vinculacions establertes a la Llei 25/2009 de 23 de desembre, de pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya per al 2010.

Article 5
Despeses afectades a ingressos inalistes

1. En les despeses que es financen amb càrrec a ingressos finalistes no es poden 
ordenar pagaments fins que no s’hagi produït efectivament l’ingrés en la tresoreria 
corresponent.

2. Excepcionalment, en els casos de despeses finançades per altres administra-
cions o entitats públiques, i sempre que s’acrediti documentalment el compromís 
de finançament de l’administració o l’entitat que hagi d’aportar els fons, es poden 
ordenar pagaments sense que s’hagi produït efectivament l’ingrés en els casos 
següents:

a) Si són necessaris per atendre les despeses de personal.
b) Si corresponen a subvencions periòdiques que tenen per finalitat prestacions 

de caràcter personal o social.
c) Si corresponen a programes dels quals es rep el finançament, per mitjà d’un 

reemborsament, amb la justificació de les despeses efectivament produïdes.
d) Altres supòsits, degudament justificats, que autoritzi el Govern amb l’informe 

previ del departament competent en matèria de pressupostos.

Article 6
Àmbit d’aplicació

1. Les disposicions contingudes als articles 1 i 2 són d’aplicació a les seccions 
pressupostàries de la Generalitat de Catalunya, al Servei Català de la Salut, a l’Institut 
Català de la Salut, a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials i a les entitats 
autònomes administratives.

2. Les disposicions contingudes a l’article 3 són d’aplicació a totes les seccions 
pressupostàries de la Generalitat de Catalunya, al Servei Català de la Salut, a l’Institut 
Català de la Salut, a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials i a les entitats 
autònomes administratives, amb les excepcions següents:

a) Òrgans superiors i altres (Parlament de Catalunya, Consell de Garanties Esta-
tutàries, Sindicatura de Comptes, Oficina Antifrau de Catalunya, Comissió Jurídica 
Assessora, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya i l’Agència Catalana 
de Protecció de Dades), sens perjudici que apliquin les mesures de contenció de 
despeses que els seus òrgans de Govern decideixin.

b) Fons no departamentals (Pensions, Deute, Despeses de Diversos Departa-
ments, Participació dels Ens Locals de Catalunya en els ingressos de l’Estat i Fons 
de Contingència).

3. Pel que fa a les entitats autònomes comercials i financeres, les entitats de 
dret públic, les societats mercantils, els consorcis i les fundacions, hauran d’ajus-
tar l’execució dels seus pressupostos als “Criteris en relació amb els ingressos i 
despeses de les entitats del sector públic durant el període previst de pròrroga dels 
pressupostos de la Generalitat” dictats per la Direcció General de Pressupostos el 
14 d’octubre de 2010.

Article 7
Operacions inanceres

1. Es prorroga l’autorització continguda en la Llei 25/2009 de 23 de desembre, de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, per a l’emissió de deute o la 
formalització d’operacions d’endeutament, en qualsevol modalitat, amb la limitació 
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que el saldo viu no superi l’autoritzat per l‘esmentada Llei. Tanmateix, l’endeutament 
de la Generalitat autoritzat es pot augmentar amb les finalitats previstes als articles 
36.1.b), 36.1.c) i 36.7 d’aquesta mateixa Llei.

2. En el cas de les entitats del sector públic de la Generalitat només es podran 
preveure noves operacions d’endeutament per l’import necessari per cobrir les 
amortitzacions previstes dins de l’exercici 2011, de manera que no s’incrementi 
el saldo viu de l’endeutament a 31 de desembre de 2010. Excepcionalment, amb 
l’autorització prèvia del Govern, les entitats del sector públic de la Generalitat 
podran augmentar aquesta limitació del saldo viu fins al límit autoritzat per la Llei 
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010.

3. Les característiques de les operacions d’endeutament que assenyala aquest 
article les ha de fixar el Govern, a proposta del conseller o consellera del depar-
tament competent en matèria de pressupostos. Pel que fa a les operacions a què fa 
referència l’apartat 2, la direcció general competent en matèria de política financera 
haurà de seguir el procediment establert a l’article 36.4 de la Llei de pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per al 2010, sempre que es validi el requisit d’excep-
cionalitat que s’ha esmentat.

Article 8
Imputació de compromisos de despesa d’exercicis anteriors

1. Les obligacions en vigor el 31 de desembre de 2010 corresponents a despeses 
efectuades degudament per la Generalitat de Catalunya, pel Servei Català de la 
Salut, per l’Institut Català de la Salut, per l’Institut Català d’Assistència i Serveis 
Socials i per les entitats autònomes administratives, incloses les despeses pendents 
d’imputació pressupostària (PPI) registrades, que no s’hagin pogut reconèixer amb 
càrrec als crèdits del pressupost per al 2010 es poden aplicar als crèdits del pressu-
post prorrogat 2010 per al 2011.

2. El departament competent en matèria de pressupostos, a proposta del depar-
tament o de l’entitat afectats i amb l’informe previ de la Intervenció Delegada, ha 
de determinar els crèdits amb càrrec als quals s’ha d’imputar el pagament de les 
obligacions a què fa referència l’apartat 1, que han de ser els adequats a la naturalesa 
i a la finalitat de la despesa, d’acord amb l’estructura pressupostària vigent.

3. Els expedients d’incorporació de romanents de crèdit que sigui necessari 
tramitar, en els termes previstos a l’article 11 de l’Ordre ECF/475/2010, de 27 de 
setembre, sobre operacions comptables de tancament de l’exercici pressupostari 
de 2010, s’hauran de compensar amb retencions pel mateix import en els crèdits 
prorrogats.

Article 9
Mesures especíiques en matèria de despeses de personal

A partir de l’1 de gener de 2011 i durant el període de pròrroga pressupostària:
a) No es podran reposar els efectius de personal que hagin causat baixa per ju-

bilació, defunció o qualsevol altra forma d’extinció definitiva de la relació laboral, 
llevat del personal docent del departament competent en matèria d’educació i del 
personal sanitari de l’Institut Català de la Salut, en què es manté l’actual taxa de 
reposició del 50%.

b) No es podrà nomenar nou personal interí ni contractar personal laboral per 
cobrir places vacants o llocs de reforç, llevat dels casos permesos per les taxes de 
reposició previstes en l’apartat a).

c) Queden exclosos de les limitacions establertes als apartats anteriors els llocs 
de personal alt càrrec i eventual i els llocs de programes finançats amb recursos 
externs afectats.

d) El Govern, a proposta del departament afectat i amb l’informe favorable del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals i del Departament d’Economia 
i Coneixement, pot modificar les limitacions establertes als apartats anteriors.
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Article 10
Revisió de les limitacions de disposició de crèdit

El Govern, a proposta del Departament d’Economia i Coneixement, i amb la 
sol·licitud prèvia justificada dels departaments interessats, podrà modificar les 
limitacions de disposició de crèdit establertes als articles 2 i 3 d’aquest Decret 
durant el període de pròrroga.

DISPOSICIONS FINALS

Primera
Les direccions generals de Pressupostos, de Política Financera i Assegurances 

i la Intervenció General podran dictar, en l’àmbit de les respectives competències, 
les mesures necessàries per al desplegament i l’aplicació d’aquest Decret.

Segona
Aquest Decret entrarà en vigor el dia de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 11 de gener de 2011

ARTUR MAS I GAVARRÓ

President de la Generalitat de Catalunya

ANDREU MAS-COLELL

Conseller d’Economia i Coneixement

(11.011.223)

* 
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	úmero 2 de Manresa.
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	DE LA PRESIDÈNCIA
	DECRET
	100/2011, d’11 de gener, de cessament del senyor Jaume Galofré i Crespi com a director del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya.
	DECRET
	101/2011, d’11 de gener, de cessament de la senyora Meritxell Josa i Campoamor com a directora general de Serveis Consultius i Coordinació Jurídica del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya.
	DECRET
	102/2011, d’11 de gener, de cessament de la senyora Roser Revilla i Ariet com a directora general d’Assumptes Contenciosos del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya.
	DECRET
	103/2011, d’11 de gener, de cessament de la senyora Rosa Maria Pascual i Martínez com a directora general de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya.
	DECRET
	104/2011, d’11 de gener, pel qual es nomena la senyora M. Assumpta Palau i Marginet directora general d’Assumptes Contenciosos del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya.
	DECRET
	105/2011, d’11 de gener, pel qual es nomena la senyora M. Dolors Feliu i Torrent directora general de Serveis Consultius i Coordinació Jurídica del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya.
	DECRET
	106/2011, d’11 de gener, pel qual es nomena la senyora Margarida Gil i Domènech directora del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya.
	DECRET
	107/2011, d’11 de gener, pel qual es nomena el senyor Jordi Miró i Meix director general de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya.
	ACORD
	GOV/5/2011, d’11 de gener, de designació del senyor Salvador Alemany i Mas com a president del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement.
	DEPARTAMENT 
	de governació
	I RELACIONS INSTITUCIONALS
	DECRET
	108/2011, d’11 de gener, de cessament de la senyora Teresa Aragonés i Perales com a secretària de Funció Pública i Modernització de l’Administració.
	ACORD
	GOV/6/2011, d’11 de gener, pel qual cessa i es nomena el/la vicepresident/a tercer/a de la Junta de Govern de l’Institut Europeu de la Mediterrània.
	RESOLUCIÓ
	GRI/33/2011, d’11 de gener, de nomenament de personal eventual del Departament de Governació i Relacions Institucionals.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I CONEIXEMENT
	DECRET
	110/2011, d’11 de gener, de cessament de la senyora Mercè Claramunt Bielsa com a directora general del Joc i d’Espectacles del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.
	DECRET
	111/2011, d’11 de gener, de cessament del senyor Andreu Morillas i Antolín com a secretari d’Economia del Departament d’Economia i Finances.
	DEPARTAMENT
	D’ENSENYAMENT
	DECRET
	112/2011, d’11 de gener, de cessament del senyor Camil Fortuny i Recasens com a director general de Recursos del Sistema Educatiu.
	DECRET
	113/2011, d’11 de gener, de cessament del senyor Carles Martínez Quiroga com a director general de Planificació i Entorn.
	DECRET
	114/2011, d’11 de gener, de cessament del senyor Jaume Graells Veguin com a director general de l’Educació Bàsica i el Batxillerat.
	DECRET
	115/2011, d’11 de gener, de cessament de la senyora M. Isabel Darder Giménez-Zadaba-Lisson com a directora general d’Atenció a la Comunitat Educativa del Departament d’Educació.
	DECRET
	116/2011, d’11 de gener, pel qual es nomena la senyora Meritxell Ruiz Isern directora general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d’Ensenyament.
	DECRET
	117/2011, d’11 de gener, pel qual es nomena el senyor Jordi Roig i Viñals director general de Centres Públics del Departament d’Ensenyament.
	DECRET
	118/2011, d’11 de gener , pel qual es nomena el senyor Miquel García Casaponsa director general de Centres Concertats i Centres Privats del Departament d’Ensenyament.
	DECRET
	119/2011, d’11 de gener, pel qual es nomena el senyor Miquel Fornells i Gallart director general de Professorat i Personal de Centres Públics del Departament d’Ensenyament.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	DECRET
	120/2011, d’11 de gener, pel qual es nomena el senyor Joaquim Esperalba Iglesias director general de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris del Departament de Salut.
	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a la 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 c
	ampanya de carrera 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 (DOGC núm. 5764, pàg. 86909, de 26.11.2010).
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR
	DECRET
	121/2011, d’11 de gener, de cessament del senyor Josep Ramon Mora i Villamate com a director general de Protecció Civil del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.
	DECRET
	122/2011, d’11 de gener, de cessament del senyor Lluís Torrents i Melich com a director de Serveis del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.
	DECRET
	123/2011, d’11 de gener, de nomenament del senyor Manel Prat Peláez com a director general de la Policia del Departament d’Interior.
	DECRET
	124/2011, d’11 de gener, pel qual es nomena el senyor Manel Pardo Sabartés director general de Protecció Civil del Departament d’Interior.
	DECRET
	125/2011, d’11 de gener, de nomenament de la senyora Meritxell Masó Carbó directora de Serveis del Departament d’Interior.
	DECRET
	147/2011, d’11 de gener, pel qual es nomena el senyor Jordi Gassió i Borràs director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior.
	DEPARTAMENT
	DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
	DECRET
	126/2011, d’11 de gener, de cessament del senyor Manel Nadal i Farreras com a Secretari per a la Mobilitat.
	DECRET
	127/2011, d’11 de gener, de cessament del senyor Oriol Nel·lo i Colom com a secretari per a la Planificació Territorial.
	DECRET
	128/2011, d’11 de gener, de cessament de la senyora Carme Trilla i Bellart com a secretària d’Habitatge.
	DECRET
	129/2011, d’11 de gener, de cessament del senyor Oriol Balaguer i Julià com a director general de Ports, Aeroports i Costes.
	DECRET
	130/2011, d’11 de gener, de cessament del senyor Joan Llort i Corbella com a director general d’Actuacions Estratègiques i Política de Sòl.
	DECRET
	131/2011, d’11 de gener, de cessament del senyor Joan Ganyet i Solé com a director general d’Arquitectura i Paisatge.
	DECRET
	132/2011, d’11 de gener, de cessament del senyor Frederic Ximeno i Roca com a director general de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat.
	DECRET
	133/2011, d’11 de gener, pel qual es nomena el senyor Francesc Damià Calvet i Valera secretari de Territori i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat.
	DECRET
	134/2011, d’11 de gener, pel qual es nomena el senyor Carles Sala i Roca secretari d’Habitatge i Millora Urbana del Departament de Territori i Sostenibilitat.
	RESOLUCIÓ
	TES/31/2011, de 7 de gener, de nomenament de la senyora Esther Morales Miguel com a cap del Gabinet del Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, 
	ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
	DECRET
	135/2011, d’11 de gener, pel qual es nomena la senyora M. Jesús Cabrero Olván directora de Serveis del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
	DEPARTAMENT
	DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
	DECRET
	136/2011, d’11 de gener, de cessament del senyor Francesc Xavier Soley i Manuel com a director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
	DECRET
	137/2011, d’11 de gener, pel qual es nomena la senyora Anna Solés i Franch directora general d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família.
	DECRET
	138/2011, d’11 de gener, pel qual es nomena la senyora Francesca Violant Cervera Godia directora general d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Benestar Social i Família.
	DECRET
	139/2011, d’11 de gener, pel qual es nomena el senyor Ramon Terrassa i Cusí secretari de Família del Departament de Benestar Social i Família.
	DEPARTAMENT
	D’empresa i ocupació
	DECRET
	140/2011, d’11 de gener, de cessament del senyor Joan Carles Vilalta Serrano com a director general de Turisme del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.
	DECRET
	141/2011, d’11 de gener, de nomenament de la senyora Marian Muro Ollé com a directora general de Turisme del Departament d’Empresa i Ocupació.
	DECRET
	142/2011, d’11 de gener, de cessament de la senyora Maria Franch i Gallés com a directora general d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses del Departament de Treball.
	DECRET
	143/2011, d’11 de gener, de nomenament del senyor Xavier López García com a director general d’Economia Social i Cooperativa, i Treball Autònom del Departament d’Empresa i Ocupació.
	DECRET
	144/2011, d’11 de gener, de cessament de la senyora Sara Berbel Sánchez com a directora general d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball del Departament de Treball.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	DECRET
	145/2011, d’11 de gener, de cessament de la senyora María Jesús Martínez Enciso com a directora general de Recursos i Règim Penitenciari del Departament de Justícia.
	DECRET
	146/2011, d’11 de gener, de nomenament del senyor Ramon Parés i Gallés com a director general de Règim Penitenciari i Recursos del Departament de Justícia.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	ANUNCI
	d’informació pública sobre el projecte d’execució de l’ampliació de la subestació de Sentmenat 220 kV i la connexió amb la subestació de Can Vinyals 220 kV, als termes municipals de Sentmenat i Castellar del Vallès (exp. 10/25048).
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	EDICTE
	de 14 de desembre de 2010, pel qual es notifica l’acord d’inici i plec de càrrecs de l’expedient sancionador núm. TSE-170-10.
	EDICTE
	de 15 de desembre de 2010, pel qual es notifica la resolució dictada en l’expedient sancionador núm. TSE-58-10.
	EDICTE
	de 15 de desembre de 2010, pel qual es notifica la resolució de recurs d’alçada de l’expedient sancionador núm. TSE-84-09.
	EDICTE
	de 28 de desembre de 2010, de notificació de la resolució de l’expedient sancionador ESE 52-10.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte d’arrendament (exp. 207/2010).
	SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la formalització d’un contracte de serveis.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 16 de desembre de 2010, sobre la resolució d’aprovació definitiva del Reglament d’explotació i policia de la marina d’Empuriabrava.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	ANUNCI
	d’informació pública sobre una sol·licitud d’autorització ambiental relativa al projecte i estudi d’impacte ambiental d’una activitat extractiva al terme municipal de Tàrrega (exp. LA-2010/0148).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre una sol·licitud de revisió d’autorització ambiental mitjançant control periòdic d’una activitat ramadera, al terme municipal de Ribera d’Urgellet (exp. LA-2010/0184).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental del Projecte d’una activitat de fabricació de productes farmacèutics de base al terme municipal de Castellbisbal (BA20100153).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització amb avaluació d’impacte ambiental del Projecte d’una activitat de fabricació de lleixiu i detergents al terme municipal de Mataró (exp. BA20100082).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud de l’autorització ambiental per a una explotació porcina promoguda per Granja Partida la Serra (Granja Rovelló), al terme municipal de Banyeres del Penedès (exp. TA20090072).
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	EDICTE
	de 22 de desembre de 2010, de notificació d’actes administratius.
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. AA2010000514).
	ANUNCI
	sobre una sol·licitud d’investigació d’aigües subterrànies (ref. CC2010000358).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2010000253).
	DEPARTAMENT
	DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
	EDICTE
	de 4 de gener de 2011, pel qual es notifica la Resolució d’incoació i plec de càrrecs de l’expedient sancionador SAN2010-00846-B.
	EDICTE
	de 4 de gener de 2011, pel qual es notifica la resolució de l’expedient sancionador SAN2010-00443-B.
	PORTS DE LA GENERALITAT
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’explotació de la dàrsena esportiva del port de Blanes.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	EDICTE
	de 20 de desembre de 2010, de notificació d’una resolució i d’un plec de càrrecs a l’entitat mercantil Joan Toldrà i Nin.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	EDICTE
	de 22 de desembre de 2010, pel qual es notifica l’inici d’un expedient sancionador i el plec de càrrecs (exp. DOC-B-22-2010).
	EDICTE
	de 22 de desembre de 2010, pel qual es notifica la resolució d’un expedient sancionador (exp. PV-CC-3-2010).
	EDICTE
	de 22 de desembre de 2010, pel qual es notifica l’inici d’un expedient sancionador i la proposta de resolució (exp. PMC-B-74-2010).
	EDICTE
	de 22 de desembre de 2010, pel qual es notifica una proposta de resolució d’expedient sancionador (exp. BA-B-24-2010).
	EDICTE
	de 22 de desembre de 2010, pel qual es notifiquen resolucions d’expedients sancionadors.
	DEPARTAMENT
	D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
	INSTITUT CATALÀ DE LES DONES
	Anunci
	d’adjudicació definitiva d’un contracte de serveis.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	EDICTE
	de 14 de desembre de 2010, pel qual es notifiquen les resolucions dictades pel director general de Relacions Laborals en expedients de sanció per infracció de normes laborals i en matèria de prevenció de riscos laborals.
	EDICTE
	de 14 de desembre de 2010, relatiu a la notificació de diverses resolucions de sol·licituds d’autorització de treball i de residència i treball per a persones estrangeres.
	EDICTE
	de 14 de desembre de 2010, relatiu a la notificació de diversos requeriments de pagament de la taxa per a la tramitació de sol·licituds d’autorització de treball i de residència i treball per a persones estrangeres.
	EDICTE
	de 14 de desembre de 2010, relatiu a la notificació de diversos requeriments de documentació de sol·licituds d’autorització de treball i de residència i treball per a persones estrangeres.
	EDICTE
	de 14 de desembre de 2010, relatiu a la notificació de diversos requeriments de documentació de sol·licituds d’autorització de treball i de residència i treball per a persones estrangeres.
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 16 de desembre de 2010, de notificació de requeriment de documentació relativa a la justificació econòmica de la subvenció d’acord amb la Resolució TRE/541/2008, de 22 de febrer, per a la realització d’accions de formació amb compromís de contractació 
	adreçades a treballadors/ores en situació d’atur el 2008.
	EDICTE
	de 21 de desembre de 2010, de notificació de requeriment de documentació relativa a la justificació econòmica d’acord amb la Resolució TRE/541/2008, de 22 de febrer, per a la realització d’accions de formació amb compromís de contractació adreçades a treb
	alladors en situació d’atur el 2008.
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	EDICTE
	de 17 de desembre de 2010, de notificació d’un acte administratiu.
	EDICTE
	de 22 de desembre de 2010, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret sobre l’activitat artesanal.
	DEPARTAMENT
	D’empresa i ocupació
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 30 de desembre de 2010, de notificació de resolució d’inici de compensació de deutes d’una entitat amb el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC10078C).
	DIVERSOS
	INSTITUT CATALÀ DE RECERCA DE L’AIGUA
	INSTITUT DE RECERCA EN ENERGIA DE CATALUNYA
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	ASCÓ
	CELRÀ
	CIUTADILLA
	L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
	JAFRE
	MONTORNÈS DEL VALLÈS
	MONT-RAS
	OLESA DE MONTSERRAT
	PALAMÓS
	PARDINES
	SANT FELIU DE CODINES
	SANT FELIU DE GUÍXOLS
	LA SEU D’URGELL
	SOLSONA
	VILABELLA
	VILOBÍ D’ONYAR
	CONSELLS
	COMARCALS
	BAIX EBRE
	ADMINISTRACIÓ 
	DE JUSTÍCIA
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de l’Hospitalet de Llobregat, sobre actuacions de judici verbal (exp. 72/2008).
	jutjats mercantils
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 3 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1347/2009).
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