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Disposicions

DEPARTAMENT
D’ACCIÓ SOCIAl I CIUTADANIA

DECRET

123/2010, de 7 de setembre, del Fons de garantia de pensions i prestacions.

L’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a l’article 153 la competència ex-
clusiva en polítiques de gènere. Aquesta competència pel que fa a la violència de 
gènere inclou, d’acord amb l’apartat c de l’article esmentat, la regulació de serveis 
de recursos propis destinats a aconseguir una protecció integral de les dones que 
han patit o pateixen aquest tipus de violència.

D’altra banda, l’article 166.4 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix 
que la Generalitat té competència exclusiva en matèria de promoció de les fa-
mílies i de la infància, que inclou en tot cas les mesures de protecció social i la 
seva execució.

Un dels principis informadors de les mesures de protecció de les famílies que 
estableix la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, és la prevenció 
de possibles situacions de risc d’exclusió. En aquest sentit, l’article 44 de la Llei 
esmentada encomana al Govern la creació d’un fons de garantia per cobrir l’impa-
gament de pensions alimentàries i compensatòries en aquells casos en què hi hagi 
constatació judicial d’incompliment del deure de satisfer-les i aquest incompliment 
comporti una situació de precarietat econòmica de la família.

D’altra banda, la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la vio-
lència masclista, determina la diversitat d’abusos que pateixen les dones mitjançant 
la distinció de les diferents formes de violència que tenen lloc en àmbits concrets 
com ara el de la parella, el familiar, el laboral o el sociocomunitari. Específicament, 
a l’article 4, la Llei defineix la violència econòmica com “la privació intencionada 
i no justificada de recursos per al benestar físic o psicològic d’una dona i, si escau, 
de llurs filles o fills, i la limitació en la disposició dels recursos propis o compartits 
en l’àmbit familiar o de parella”.

Aquest tipus de violència econòmica incideix no només en la intenció calculada 
de produir danys físics en la persona agredida, que es troba mancada dels mitjans 
més elementals per al seu manteniment, sinó també en la voluntat de l’agressor de 
produir danys psicològics tendents a provocar la manca total d’autoestima de la 
persona agredida. La violència econòmica té lloc especialment mitjançant els in-
compliments deliberats de les obligacions establertes judicialment sobre prestacions 
d’aliments als infants menors o a la dona, així com sobre les pensions compensa-
tòries a què sovint són condemnats els pares o marits. Aquests fets constitueixen 
problemes socials, la solució dels quals pertoca als poders públics per tal que les 
persones afectades puguin recuperar la seva autonomia.

És per això que un aspecte important de l’esmentada Llei 5/2008, de 24 d’abril, 
és la constitució d’un fons de garantia de pensions i prestacions per cobrir l’im-
pagament de pensions alimentàries i compensatòries que, prèviament havia estat 
introduït per l’article 44 de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies. 
Aquest fons de pensions i prestacions, que ha d’operar amb caràcter de bestreta, s’ha 
d’activar quan hi hagi la constatació judicial d’incompliment del deure de satisfer 
les pensions alimentàries i les compensatòries quan, com a conseqüència d’aquest 
incompliment, es produeixi una situació de precarietat econòmica.

Aquesta disposició conté, a més de l’objecte i finalitat del Fons de garantia de 
pensions i prestacions, els requisits per a l’accés a les corresponents prestacions 
econòmiques que s’atorguen amb caràcter de bestreta, el procediment que inclou 
l’audiència a la persona que ha resultat deutora del crèdit judicialment reconegut, la 
quantia de la bestreta i el termini màxim de gaudiment així com les causes d’extinció, 
suspensió i reintegrament de les bestretes. La disposició que s’aprova també inclou 
una referència al procediment de constrenyiment i a l’obligació de les persones sol-
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licitants de continuar les actuacions judicials per al reintegrament del deute. Pel que 
fa a la gestió del Fons, aquesta s’encarrega al departament amb competències en 
matèria de protecció a les famílies, mentre no es creï l’ens gestor a què es refereix 
l’article 44.2 de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, en funció del 
fet que la creació d’un ens gestor no és un requisit prioritari exigit a la Llei 5/2008, 
de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que preveu un 
termini molt breu per a la constitució i funcionament del Fons.

Amb la finalitat de constituir i regular el fons de garantia de pensions i presta-
cions que preveuen la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, i la Llei 
5/2008, de 24 d’abril;

Per tot el que s’ha exposat;

Vist el Dictamen 30/2009 del Consell del Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya;

D’acord amb el Dictamen 203/10 de la Comissió Jurídica Assessora, aprovat en 
la reunió de 8 de juny de 2010;

A proposta de la consellera d’Acció Social i Ciutadania, i d’acord amb el Go-
vern,

DECRETO:

Article 1
Objecte

És objecte d’aquest Decret la constitució i regulació del Fons de garantia de 
pensions i prestacions que preveuen l’article 44 de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, 
de suport a les famílies, i els articles 49 i següents de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, 
del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

Article 2
Finalitat i naturalesa del Fons de garantia

2.1 El Fons de garantia de pensions i prestacions té com a finalitat compensar 
la situació de precarietat econòmica en què es troben les persones que formen part 
d’una unitat familiar amb ingressos inferiors als límits que estableix l’article 4.d) 
i que són titulars del dret a percebre una pensió alimentària o una pensió compen-
satòria judicialment reconegudes i que han resultat impagades.

2.2 El Fons de garantia de pensions i prestacions té la condició de crèdit pres-
supostari que es nodreix, a més de les consignacions de fons públics que s’hi des-
tinen, de donacions i transferències de particulars i entitats públiques o privades, 
d’aportacions procedents d’herències i llegats, i d’altres ingressos públics derivats 
dels imports reintegrats en via de repetició per la pròpia Administració.

2.3 Els imports de les prestacions reconegudes a les persones beneficiàries del 
Fons de garantia de pagament d’aliments de l’Administració General de l’Estat són 
incompatibles, en igual quantia, amb els imports que reconegui l’Administració de 
la Generalitat pel mateix concepte.

Els imports de les prestacions alimentàries que reconegui l’Administració de la 
Generalitat que excedeixin de la quantia reconeguda per l’Administració General 
de l’Estat tenen la consideració de prestació complementària, de conformitat amb 
el que preveu l’article 49.2 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista.

2.4 Les prestacions econòmiques derivades del Fons de garantia de pensions 
i prestacions que siguin satisfetes a les persones interessades tenen el caràcter de 
bestreta i han de ser retornades si la persona obligada dóna compliment a l’obligació 
de pagament del deute establert per la resolució judicial corresponent.
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Article 3
Entitat gestora

La gestió del Fons correspon a l’ens que creï el Govern d’acord amb el que estableix 
l’article 44.2 de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies.

Article 4
Requisits per a l’accés al Fons

4.1 Poden ser beneficiàries del Fons de garantia de pensions alimentàries i/o 
compensatòries les persones beneficiàries i els seus fills i filles menors d’edat o 
majors d’edat amb un grau igual o superior al 65% de discapacitat, que pateixin un 
incompliment de l’execució judicial de pagament de les pensions esmentades que 
comporti una situació de precarietat econòmica.

4.2 Les persones beneficiàries han de complir els requisits següents:
a) Residir legalment a Catalunya i haver-ho fet durant cinc anys, dos dels quals 

han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, llevat 
de les persones retornades, que compleixin els requisits que estableix l’article 6 de 
la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans 
emigrats, a les quals no s’exigeix el període mínim de residència.

Les persones beneficiàries han de viure de manera efectiva i ininterrompuda a 
Catalunya. Aquesta situació no es considera interrompuda per absències inferiors 
a 90 dies durant l’any natural de gaudiment de la prestació, comptats des de la data 
dels efectes econòmics d’aquesta.

b) Disposar d’una resolució judicial, dictada per la jurisdicció competent dins 
el territori de l’Estat, que reconegui el dret a percebre una pensió d’aliments i/o 
compensatòria. Si la resolució ha estat dictada per jutjats o tribunals estrangers, 
s’han d’aplicar els convenis internacionals vigents en la matèria o, en un altre cas, 
la resolució d’un jutge o tribunal de l’Estat que n’ordeni el compliment.

c) Haver instat l’execució judicial dels seus drets i que s’hagi produït l’incom-
pliment de la persona obligada a satisfer-los.

d) Que, la persona beneficiària tingui uns ingressos inferiors a 1,5 vegades l’indi-
cador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC). A aquesta limitació s’aplicarà un 
increment de 0,3 per cada càrrega familiar acreditada. Als efectes d’aquest apartat 
la càrrega familiar requereix convivència amb la persona beneficiària, i tindran 
aquesta consideració:

Fills o filles menors, i fills o filles majors d’edat si tenen reconegut un grau de 
discapacitat igual o superior al 65%.

Fills o filles majors d’edat fins a 21 anys i que els seus ingressos no siguin supe-
riors a l’IRSC anual vigent en el moment de la sol·licitud.

Persones majors de 65 anys dins el primer grau de consanguinitat o afinitat i 
que tenen ingressos iguals o inferiors a l’IRSC anual vigent en el moment de la 
sol·licitud.

e) Pel que fa a la prestació alimentària en favor dels menors d’edat o majors 
amb discapacitat, cal acreditar tenir reconegut, en el seu cas, el dret de percebre la 
prestació del Fons de garantia del pagament d’aliments de l’Estat.

Article 5
Naixement del dret

5.1 El dret de les persones beneficiàries del Fons a percebre la prestació neix 
en el moment en què, interposada la demanda executiva del pagament del deute 
judicialment reconegut, aquest no s’ha pogut cobrar en el termini d’un mes, comp-
tat a partir de la data de l’executòria judicial, sempre que la causa de la manca de 
cobrament no sigui imputable a la persona beneficiària.

5.2 L’acreditació corresponent es farà a través del certificat del secretari ju-
dicial.
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Article 6
Procediment

6.1 Les persones beneficiàries han d’adreçar a l’entitat gestora, en el seu nom o 
en representació dels seus fills o filles menors d’edat o majors d’edat amb un grau 
de discapacitat igual o superior al 65%, una sol·licitud en model normalitzat que 
ha de ser facilitat per l’Administració de la Generalitat de Catalunya. La sol·licitud 
podrà ser presentada davant el propi òrgan gestor, així com als registres dels òrgans 
que estableix 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.

Juntament amb la sol·licitud, cal adjuntar l’original o la fotocòpia compulsada 
dels documents següents:

a) Resolució de reconeixement del dret a percebre la prestació del Fons de garantia 
del pagament d’aliments de l’Estat, en el seu cas.

b) Llibre de família o documentació que acrediti la filiació.
c) Resolució judicial que reconegui el dret de la persona sol·licitant o dels menors 

a percebre una pensió d’aliments i/o compensatòria.
d) Demanda executiva i resolució judicial corresponent que despatxi l’execució 

contra la persona obligada al compliment d’abonar la pensió d’aliments i/o com-
pensatòria.

e) Certificat del secretari o secretària judicial que confirmi l’impagament d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 5.

6.2 De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades 
de caràcter personal, l’entitat gestora, amb l’autorització prèvia de la persona sol-
licitant, que ha de constar al model normalitzat de sol·licitud, podrà recórrer als 
canals d’interoperativiat i intercanvi d’informació administrativa disponibles per 
tal de consultar el compliment de la resta de requisits següents:

a) Per acreditar la identitat de la persona sol·licitant: DNI, NIF o altres documents 
oficials acreditatius de la identitat.

b) Per acreditar la residència legal a Catalunya durant cinc anys, dos dels quals 
immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud: certificat d’empadro-
nament.

c) Per acreditar la convivència de les persones que figuren a l’imprès de sol·licitud: 
certificat de convivència.

d) Per acreditar el compliment del límit de rendes per accedir al Fons: declaració 
de renda o altres documents acreditatius de la percepció d’ingressos de la persona 
sol·licitant i, si s’escau, de les persones al seu càrrec dins del primer grau de con-
sanguinitat o afinitat.

e) Per acreditar les càrregues familiars de fills o filles amb discapacitat: certificat 
de discapacitat igual o superior al 65%.

6.3 La sol·licitud ha de contenir la referència al fet que l’Administració de la 
Generalitat, en funció del dret de repetició legalment previst, pot endegar les accions 
legals que consideri adients per exigir de la persona deutora el crèdit judicialment 
reconegut fins a l’import de la prestació del Fons de garantia concedit en concepte 
de bestreta; així mateix ha de constar l’autorització de la persona beneficiària, i si 
s’escau, de les persones que formen part de la unitat familiar, per consultar, com-
provar, i demanar les que constin en els fitxers de les administracions públiques i 
que siguin necessàries per a l’exigència del crèdit.

Article 7
Quantia de la bestreta

7.1 El Fons de garantia cobrirà l’import mensual establert judicialment per ca-
dascuna de les pensions impagades, sempre que aquest no sigui superior al 50% del 
IRSC mensual vigent en el moment de la presentació de la sol·licitud. En els casos en 
què l’import de les pensions sigui superior, el Fons cobrirà la quantitat corresponent 
al 50% del IRSC mensual vigent, en els termes que estableix l’article 14.
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Article 8
Termini màxim de la prestació

El període màxim de percepció i gaudiment de la prestació econòmica s’estableix 
en 18 mesos, pagats de forma contínua o discontínua.

Article 9
Efectivitat i pagament

9.1 Els efectes econòmics es produiran des de la data de presentació de la sol-
licitud.

9.2 El pagament es farà mensualment per transferència bancària al compte 
facilitat per la persona sol·licitant.

Article 10
Resolució

10.1 L’entitat gestora ha de resoldre les sol·licitud en un termini màxim de sis 
mesos. Exhaurit aquest termini sense resolució s’ha d’entendre que la sol·licitud 
s’ha desestimat.

10.2 L’entitat gestora competent, un cop comprovada la documentació presen-
tada i instruït l’expedient, en el qual caldrà donar audiència a la persona deutora 
del crèdit judicialment reconegut per un termini màxim de deu dies, notificarà la 
resolució a la persona sol·licitant, en els termes que estableix l’article 59 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú.

Article 11
Causes d’extinció, suspensió i reintegrament de les bestretes

11.1 Són causes d’extinció de les bestretes:
a) La mort de la persona beneficiària.
b) La millora de la situació econòmica del beneficiari o beneficiària si implica 

la pèrdua permanent d’algun dels requisits per accedir a la prestació.
c) L’engany en l’acreditació dels requisits, sens perjudici que l’Administració en 

doni compte a l’autoritat judicial.
d) Deixar de residir a Catalunya, un cop transcorreguts els tres mesos de sus-

pensió de la bestreta per aquesta causa.
e) L’extinció del dret a la pensió alimentària o compensació d’acord amb la 

legislació civil aplicable.
f) El compliment de l’obligació.
11.2 Són causes de suspensió de les bestretes:
a) Deixar de residir a Catalunya.
b) Deixar d’atendre injustificadament dos requeriments que l’entitat gestora hagi 

tramès a la persona beneficiària del Fons per comprovar la continuïtat dels requisits 
d’accés a la prestació concedida.

c) No comunicar a l’entitat gestora els canvis que afectin a la conservació del 
seu dret a percebre la bestreta.

11.3 Les persones beneficiàries de la bestreta estan obligades a comunicar a 
l’entitat gestora que s’ha produït alguna de les causes d’extinció o suspensió indi-
cades als apartats anteriors i, si escau, han de reintegrar les quanties percebudes 
indegudament. L’entitat gestora pot comprovar en qualsevol moment el compliment 
de les condicions que han determinat l’accés al Fons de garantia.

Article 12
Inici de procediment de reintegrament del deute

12.1 Un cop reconegut el dret a la bestreta, s’inicia el corresponent procediment 
d’ofici de liquidació pel mateix import de la bestreta contra la persona deutora obrint-
se un període voluntari de pagament. El pagament en període voluntari s’haurà de 
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dur a terme dins els terminis establerts a la normativa tributària aplicable, mitjan-
çant l’ingrés en el compte d’ingressos restringits que tingui l’òrgan encarregat de 
la gestió del Fons de pensions i prestacions.

12.2 Les liquidacions que no hagin estat satisfetes en període voluntari, per part 
de la persona deutora, seran recaptades en període executiu per la via de constre-
nyiment. L’Administració aplicarà, en aquests casos, els recàrrecs i els interessos 
de demora corresponents d’acord amb la normativa aplicable.

12.3 La gestió de la recaptació per via executiva de les prestacions del Fons de 
garantia, que tenen la condició d’ingressos públics segons es determina a l’article 
52.1 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista, correspon l’Agència Tributària de Catalunya de conformitat amb el que 
es preveu a l’article 2.1.b) de la Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l’Agència Tributària 
de Catalunya. Amb aquests efectes, l’òrgan gestor del Fons ha de donar trasllat a 
l’Agència de la resolució de liquidació del deute amb la resta de dades necessàries 
per a l’exacció executiva de les prestacions del Fons.

Article 13
Continuació d’actuacions judicials

Sens perjudici de les anteriors actuacions de l’Administració de la Generalitat, 
les persones beneficiàries del Fons de garantia de pensions i prestacions tenen 
l’obligació de continuar els tràmits del procediment d’execució del títol judicial que 
reconeix el dret a percebre la pensió d’aliments i la pensió compensatòria. En el cas 
que s’obtingui el cobrament de les pensions impagades, la persona beneficiària del 
Fons té l’obligació de retornar les quantitats cobrades amb càrrec al Fons.

Article 14
Relació amb el Fons de garantia de pagament d’aliments de l’Administració Ge-
neral de l’Estat

14.1 A la resolució que reconegui el dret a percebre la prestació en concepte 
de pensió alimentària en favor de menors o de majors amb discapacitat es deduirà 
l’import reconegut pel Fons de garantia del pagament d’aliments de l’Administració 
General de l’Estat, d’acord amb el que estableix l’article 2.3 d’aquest Decret.

De manera que, en aquest cas, l’import màxim de la bestreta no podrà superar 
l’import resultant de la diferència entre el 50 % de l’IRSC mensual i l’import 
del Fons de garantia del pagament d’aliments de l’Administració General de 
l’Estat.

14.2 L’Administració de la Generalitat no es farà càrrec dels imports derivats 
de les prestacions en concepte de pensió alimentària, previstes per qualsevol altra 
administració pública, a les quals hagin tingut, tinguin o puguin tenir dret les 
persones beneficiàries, i que segueixin complint els requisits.

Article 15
Opció de la via judicial

L’Administració de la Generalitat, en funció del dret de repetició que li assisteix, 
i d’acord amb el que es preveu a la legislació civil catalana, pot personar-se com 
a part en els processos judicials d’execució derivats de l’impagament de la pensió 
d’aliments i/o compensatòria.

Article 16
Fitxers de persones deutores

El departament competent crearà un fitxer amb les dades personals de les perso-
nes deutores per tal de facilitar revisions anuals de les propietats i l’estat financer 
d’aquestes així com per garantir l’execució de les mesures d’execució forçosa.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Residència de la persona deutora a l’estranger

Quan la persona deutora de la pensió d’aliments i/o compensatòria resideixi a 
l’estranger es procedirà a la reclamació del pagament en aplicació dels convenis 
internacionals existents en la matèria, però en cap cas podrà ser un motiu d’exclusió 
del Fons.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Gestió del Fons

Mentre no es creï i funcioni l’entitat gestora a què es refereix l’article 3, el de-
partament competent en matèria de polítiques familiars ha de gestionar el Fons 
de garantia de pensions i prestacions, mitjançant l’òrgan o organisme que tingui 
atribuïdes aquestes funcions especifiques, sens perjudici de les iniciatives que en 
l’àmbit de les seves atribucions en matèria d’organització i simplificació adminis-
trativa pugui adoptar el Govern.

DISPOSICIONS FINALS

—1 El departament competent ha de fer les previsions pressupostàries necessàries 
per tal de poder atendre adequadament la gestió del Fons de garantia de pensions 
i prestacions.

—2 S’autoritza les persones titulars dels departaments d’Economia i Finances i 
d’Acció Social i Ciutadania perquè, dins els corresponents àmbits funcionals, pu-
guin dictar les disposicions necessàries per al desplegament, l’eficàcia i execució 
d’aquest Decret.

—3 Aquest Decret entrarà en vigor l’1 de maig de 2011.

Barcelona, 7 de setembre de 2010

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

CARME CAPDEVILA I PALAU

Consellera d’Acció Social i Ciutadania

(10.202.057)

*
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	119/2010, de 7 de setembre, pel qual s’aprova la constitució de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bítem, en el terme municipal de Tortosa.
	DECRET
	120/2010, de 7 de setembre, pel qual s’aprova la constitució de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó, en el terme municipal de Tortosa.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 25 d’agost de 2010, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre referents a diversos municipis.
	EDICTE
	de 30 d’agost de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre referent al municipi de l’Aldea.
	EDICTE
	de 31 d’agost de 2010, sobre uns acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre referent al municipi de Tortosa.
	EDICTE
	d’1 de setembre de 2010, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques referent al municipi de Dosrius.
	EDICTE
	d’1 de setembre de 2010, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques i un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referents al municipi de Parets del Vallès.
	EDICTE
	d’1 de setembre de 2010, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques referent al municipi de l’Hospitalet de Llobregat.
	CORRECCIÓ D’ERRADES
	a l’Edicte de 14 de juny de 2010, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques referent al municipi de Sant Boi de Llobregat (DOGC núm. 5656, pàg. 48308, de 23.6.2010).
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a l’Edicte de 30 d’agost de 2010, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques referent al Pla director urbanístic del sistema urbà de Girona (DOGC núm. 5705, pàg. 65667, d’1.9.2010).
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	RESOLUCIÓ
	EDU/2834/2010, de 18 d’agost, per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre d’educació infantil privat Sol Solet, de Premià de Mar.
	RESOLUCIÓ
	EDU/2835/2010, de 18 d’agost, per la qual s’autoritza el canvi de titular del centre d’educació infantil privat La Caseta del Bosc, de Sant Celoni.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	DECRET
	122/2010, de 7 de setembre, de concessió de guardons per al reconeixement d’actuacions a favor del sector pesquer català.
	ORDRE
	AAR/429/2010, d’1 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a la cessió de llet i determinats productes lactis a l’alumnat de centres escolars, i es convoquen els corresponents al curs escolar 2010-2011.
	RESOLUCIÓ
	AAR/2840/2010, de 12 d’agost, de canvi de titularitat de tres concessions administratives de cultius marins del terme municipal de Sant Carles de la Ràpita.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	ORDRE
	TRE/428/2010, de 17 d’agost, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajuts consistents en préstecs en condicions preferents per finançar projectes d’empreses i de persones emprenedores i treballadores autònomes (Línia Emprened
	ors), i s’estableix la convocatòria per a l’any 2010.
	DEPARTAMENT
	d’acció social i ciutaDania
	DECRET
	123/2010, de 7 de setembre, del Fons de garantia de pensions i prestacions.
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	RESOLUCIÓ
	IRP/2841/2010, de 2 de setembre, per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes definitives de la convocatòria de concurs oposició lliure per cobrir 16 places de la categoria d’inspector/a del cos de mossos d’esquadra de la Generalitat de Catalunya 
	(núm. de registre de la convocatòria 50/10).
	EDICTE
	de 30 d’agost de 2010, pel qual es notifica un acte de tramesa de documentació en la instrucció d’un expedient disciplinari.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	DECRET
	118/2010, de 7 de setembre, de cessament i nomenament d’un membre del Consell Rector del Centre d’Estudis d’Opinió.
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	DECRET
	121/2010, de 7 de setembre, de cessament del senyor Josué Sallent Ribes com a director general de la Societat de la Informació del Departament de Governació i Administracions Públiques.
	RESOLUCIÓ
	GAP/2839/2010, de 3 de setembre, per la qual es fan públiques les llistes definitives del personal admès i exclòs del ajuts del Fons d’acció social per al personal funcionari i interí d’administració i tècnic i el personal laboral al servei de l’Administr
	ació de la Generalitat per a l’any 2009.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/2836/2010, de 26 d’agost, de nomenament del senyor Agustí Carretero i Palau com a cap del Servei de Serveis Generals del Departament de Salut.
	RESOLUCIÓ
	SLT/2837/2010, de 26 d’agost, de nomenament del senyor Francesc Xavier Blanes i Perarnau com a secretari del/de la director/a dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Salut.
	RESOLUCIÓ
	SLT/2838/2010, de 26 d’agost, de nomenament de la senyora M. Montserrat Riera i Anglada com a secretària del director general de Recursos Sanitaris del Departament de Salut.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	RESOLUCIÓ
	MAH/2842/2010, de 16 d’agost, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc singular de la Direcció General de Promoció de l’Habitatge (convocatòria de provisió núm. MA/04/010).
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte de servei (exp. 93/2010).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte de subministrament (exp. 120/2010).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte de subministrament (exp. 138/2010).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte de subministrament (exp. 149/2010).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte de servei (exp. 158/2010).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte de subministrament (exp. 171/2010).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte de servei (exp. 159/2010).
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	EDICTE
	de 17 d’agost de 2010, pel qual es fixen les dates per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades pel Projecte del parc eòlic de Savallà, als termes municipals de Savallà del Comtat, Conesa i Santa Coloma de Queralt.
	EDICTE
	de 17 d’agost de 2010, pel qual es fixen les dates per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades pel Projecte del parc eòlic de Conesa II, als termes municipals de Conesa i Forès.
	EDICTE
	de 17 d’agost de 2010, pel qual es fixen les dates per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades pel Projecte de línia elèctrica soterrada de mitja tensió a 30 kV d’evacuació d’energia elèctrica del parc eòlic Savallà, als termes
	 municipals de Savallà del Comtat i Conesa (RAT-12300).
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 2 de setembre de 2010, pel qual se sotmet a informació pública el projecte del Pla director de la mobilitat de les Terres de l’Ebre.
	GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SAU
	ANUNCI
	pel qual es fan públiques diverses adjudicacions.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	INSTITUT D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
	EDICTE
	d’adjudicació definitiva d’un concurs públic.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	REGS DE CATALUNYA, SAU
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	ANUNCI
	pel qual es fa públic el dipòsit de la modificació dels Estatuts de l’organització sindical denominada Federació d’Ensenyants de Religió de Catalunya (FERC).
	ANUNCI
	pel qual es fa públic el dipòsit de la modificació dels Estatuts de l’organització empresarial denominada Associació pel Control i la Promoció de la Qualitat de les Primeres Matèries (QUALIMAC).
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 6 de setembre de 2010, de notificació de diverses resolucions relatives a expedients de compensació de deutes (exp. SOC08082C, SOC09034C i SOC10020C).
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud de canvi substancial de l’autorització ambiental d’una activitat de fabricació de formigons i classificació i rentat d’àrids, promoguda per Ernesto Piqué e Hijos, SA, al terme municipal de Riudoms (exp. TA20090043
	).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació de diversos contractes.
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	ANUNCI
	sobre una sol·licitud de concessió d’un aprofitament d’aigües subterrànies als aqüífers classificats de la Baixa Tordera (ref. CC2002000138).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2007000265).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. AA2009001015).
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
	ANUNCI
	de 20 de juliol de 2010, per la qual es fa pública l’adjudicació definitiva del contracte 54/2010-redacció del projecte bàsic i executiu i direcció d’obres de reforma i ampliació de l’Espina B9 bis parell.
	UNIVERSITAT DE BARCELONA
	ANUNCI
	de 10 d’agost de 2010, pel qual es fa públic, conforme a l’establert a l’article 138 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, l’adjudicació definitiva d’un contracte d’obres.
	ANUNCI
	de 16 d’agost de 2010, pel qual es fa públic, conforme a l’establert a l’article 138 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, l’adjudicació definitiva d’un contracte d’obres.
	DIVERSOS
	CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA
	INSTITUT DE CIÈNCIES FOTÒNIQUES
	MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA
	PUNT FORT CALCETERIA, SCCL
	TREBOL SYSTEM, SCCL
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	L’AMETLLA DEL VALLES
	BADALONA
	BEGUR
	BELLPUIG
	LES FRANQUESES DEL VALLÈS
	L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
	IGUALADA
	MONTGAT
	MONTORNÈS DEL VALLÈS
	PALS
	LA POBLA DE MAFUMET
	LA POBLA DE SEGUR
	PONT
	RIPOLL
	RUBÍ
	SALOU
	SANT CUGAT DEL VALLÈS
	SANT FRUITÓS DE BAGES
	SANT JAUME DE LLIERCA
	SANT SADURNÍ D’ANOIA.
	TEIÀ
	TORELLÓ
	VALLMOLL
	VILANOVA I LA GELTRÚ
	VILOBÍ D’ONYAR
	ALTRES
	ORGANISMES
	AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ
	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. 246/2010).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre ampliació d’un recurs (exp. 174/2010).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 12 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 1213/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Reus, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1414/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància de Tremp, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 564/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Lleida, sobre actuacions de divorci (exp. 269/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 d’Arenys de Mar, sobre actuacions de judici de faltes (exp. 85/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 d’Arenys de Mar, sobre actuacions de judici de faltes (exp. 111/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 d’Arenys de Mar, sobre actuacions de judici de faltes (exp. 106/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 d’Arenys de Mar, sobre actuacions de judici de faltes (exp. 270/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 d’Arenys de Mar, sobre actuacions de judici de faltes (exp. 2/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 d’Arenys de Mar, sobre actuacions de judici de faltes (exp. 219/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 d’Arenys de Mar, sobre actuacions de judici de faltes (exp. 77/2009).
	jutjats mercantils
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 5 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 669/2008).

		2010-09-08T14:13:04+0200
	DOGC
	Edició Diari Oficial Generalitat de Catalunya
	Signatura




