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DECRET

441422:."fg"4;"fg"igpgt."rgn"swcn"gu"oqfkÝec"gn"Fgetgv"35514227."fg"4:"fg"lwp{."rgn"
qual es crea el Consell del Voluntariat.

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 
fg"Ecvcnwp{c"cvtkdwgkz"cn"Fgrctvcogpv"fg"Iqxgtpcek„"k"Cfokpkuvtcekqpu"R¿dnkswgu"
la competència en matèria d’acció comunitària.

El Decret 133/2005, de 28 de juny, pel qual es crea el Consell del Voluntariat, 
va ser elaborat pel Departament de Benestar i Família que en aquell moment tenia 
cvtkdw•fgu"ngu"eqorgvflpekgu"gp"cswguvc"ocvfltkc0

Els canvis d’atribucions de competències entre aquests dos departaments fa 
pgeguu§tkc"nc"oqfkÝecek„"fg"ngu"fkurqukekqpu"pqtocvkxgu"swg"tgiwngp"”ticpu"cpvg-
riorment adscrits al Departament de Benestar i Família.

¡u"rgt"ckz”"swg"gu"oqfkÝec"gn"Fgetgv"35514227."fg"4:"fg"lwp{."rgn"swcn"gu"etgc"
el Consell del Voluntariat, per tal d’adequar la seva adscripció al Departament de 
Iqxgtpcek„"k"Cfokpkuvtcekqpu"R¿dnkswgu0

Per tot això, d’acord amb la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, 
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a 
rtqrquvc"fgn"Eqpugnngt"fg"Iqxgtpcek„"k"Cfokpkuvtcekqpu"R¿dnkswgu."k"fÓceqtf"cod"
el Govern,

DECRETO:

Ctvkeng"¿pke<
Gu"oqfkÝswgp"nÓctvkeng"3."nÓcrctvcv"4"fg"nÓctvkeng"4."nÓctvkeng"5."nÓcrctvcv"3"fg"nÓct-

vkeng"6."nÓctvkeng"7."nÓctvkeng"8."nÓcrctvcv"4"fg"nÓctvkeng"9."nÓctvkeng";."nc"fkurqukek„"Ýpcn"k"
s’addiciona una disposició addicional del Decret 133/2005, de 28 de juny, pel qual 
es crea el Consell del Voluntariat, que queden redactats de la manera següent:

“Article 1
”Creació del Consell
”Es crea el Consell del Voluntariat, que es constitueix com a òrgan d’assesso-

rament, consulta i participació de les entitats, col·lectius i persones que actuen 
en l’àmbit del voluntariat, el qual s’adscriu a la Secretaria d’Acció Ciutadana del 
Fgrctvcogpv"fg"Iqxgtpcek„"k"Cfokpkuvtcekqpu"R¿dnkswgu."okvlcp›cpv"nc"Fktgeek„"
General d’Acció Comunitària.

”Article 2
”Organització del Consell
”2.2 Les entitats del món del voluntariat que vulguin participar en l’elecció del 

Consell hauran d’estar registrades en el cens d’entitats del voluntariat, sens perjudici 
de la inscripció de les associacions en el Registre d’Associacions del departament 
competent en aquesta matèria.

”Article 3
”El plenari. Composició i funcions
”3.1 El Plenari és l’òrgan directiu del Consell, i té la composició següent:
”Presidència: la persona titular del Departament de Governació i Administra-

ekqpu"R¿dnkswgu0
”Vicepresidència primera: la persona titular de la Secretaria d’Acció Ciutadana 

que podrà delegar la seva representació en el director general d’Acció Comunitària 
fgn"Fgrctvcogpv"fg"Iqxgtpcek„"k"Cfokpkuvtcekqpu"R¿dnkswgu0

”Vicepresidència segona: una persona representant d’entitats del voluntariat, 
designat pel Plenari, d’entre les seves persones membres.

”Vocalies: estaran formades per:
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”11 persones representants de les organitzacions territorials del voluntariat, de 
les quals 4 de les comarques de Barcelona, 2 de les comarques de Girona, 2 de les 
comarques de Lleida, 2 de les comarques de Tarragona, 1 de les Terres de l’Ebre.

”13 persones representants de les organitzacions del voluntariat segons les àrees 
d’actuació, de la forma següent: 3 del voluntariat social, 3 del voluntariat comunitari, 
2 del voluntariat cultural, 1 del voluntariat educatiu, 1 del voluntariat mediambiental, 
1 del voluntariat internacional, 1 voluntari lingüístic i 1 voluntari esportiu.

”2 persones representats de les organitzacions sindicals que tinguin més repre-
sentació a Catalunya.

”2 persones representants de les organitzacions empresarials.
”1 persona representant de l’Associació de Municipis i Comarques de Cata-

lunya.
”1 persona representant de la Federació de Municipis de Catalunya.
Ñ3"rgtuqpc"tgrtgugpvcpv"fgn"Eqpugnn"Pcekqpcn"fg"nc"Lqxgpvwv"fg"Ecvcnwp{c0
”1 persona que ostenti una vocalia del Consell de la Gent Gran de Catalunya 

designada pel ple d’aquest òrgan.
Ñ3"rgtuqpc"tgrtgugpvcpv"fgn"Eqpugnn"Pcekqpcn"fg"Fqpgu"fg"Ecvcnwp{c0
”1 persona representant del Departament de Governació i Administracions 

R¿dnkswgu0
”2 persones expertes de reconegut prestigi en l’àmbit del voluntariat designats 

per la presidència.
”1 persona representant de l’Administració de la Generalitat per cadascuna de 

les matèries següents: joventut, salut, justícia, universitats, cooperació al desenvo-
lupament, medi ambient, participació, cultura, serveis socials, educació i ocupació. 
Aquestes persones representants seran designades per la persona titular del depar-
tament corresponent.

”3.2 Els departaments de la Generalitat i les entitats i organitzacions que tinguin 
més d’una persona representant al Plenari han de respectar el criteri de paritat entre 
dones i homes en la proposta que facin per al nomenament de llurs representants.
Ñ505"Ngu"rgtuqpgu"ogodtgu"fgn"Rngpctk"swg"pq"vkpiwkp"Ýzcfc"fgukipcek„"gzrtguuc"

seran designades segons les normes pròpies de les entitats de pertinença.
”3.4 Són funcions del Plenari:
”a) Informar sobre els plans estratègics de subvencions del Departament de 

Iqxgtpcek„"k"Cfokpkuvtcekqpu"R¿dnkswgu en matèria de voluntariat, llurs objectius 
i els efectes previstos.

”b) Informar sobre els criteris de prioritat per a la concessió de subvencions que 
eqpxqswk"gn"Fgrctvcogpv"fg"Iqxgtpcek„"k"Cfokpkuvtcekqpu"R¿dnkswgu en aquest 
àmbit.

”c) Informar sobre les propostes de disposicions generals en l’àmbit de les entitats 
del voluntariat.

”d) Promoure la participació de les persones voluntàries al si de les entitats.
”e) Promoure campanyes de voluntariat.
”f) Informar sobre les necessitats formatives en el camp del voluntariat.
”Article 4
”La Comissió Executiva
”4.1 La Comissió Executiva té la composició següent:
”Presidència: la persona titular de la Secretaria d’Acció Ciutadana.

”Vicepresidència primera: la persona titular de la Direcció General d’Acció 
Comunitària.

”Vicepresidència segona: la persona titular de la Vicepresidència segona del 
Plenari.

”Vocalies: estaran formades per un mínim de sis persones i un màxim de deu, 
designades pel Plenari, d’entre els seus membres. En la designació de les vocalies 
s’hauran de tenir en compte els criteris de participació paritària de dones i homes.

”Article 5
”La Secretaria
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”La Secretaria del Consell, tant del plenari com de la Comissió executiva, serà 
exercida pel subdirector o subdirectora general de Cooperació Social i Voluntariat, 
amb veu i sense vot, designada pel titular del Departament de Governació i Adminis-
vtcekqpu"R¿dnkswgu0"Gn"ugetgvctk"q"ugetgv§tkc"rqft§"fgngict"cswguvc"hwpek„"gp"nc"rgtuqpc"
d’entre el personal al servei d’aquesta Subdirecció que cregui convenient.

”Article 6
”Defensor o defensora del Voluntariat
”A proposta del Plenari del Consell del Voluntariat, la persona titular del Depar-

vcogpv"fg"Iqxgtpcek„"k"Cfokpkuvtcekqpu"R¿dnkswgu"fgukipct§"wpc"rgtuqpc"swg"cod"
la denominació de defensor o defensora del Voluntariat, vetllarà pels drets i deures 
d’aquelles persones que realitzin accions voluntàries en qualsevol àmbit d’actuació, 
ja sigui lliurement, o dins l’entorn d’una organització.

”Aquesta persona no ha de tenir cap vinculació de servei amb el Departament de 
Iqxgtpcek„"k"Cfokpkuvtcekqpu"R¿dnkswgu."pk"cod"ecr"gpvkvcv"fg"xqnwpvctkcv."pk"jc"
de pertànyer durant l’exercici del càrrec a cap entitat de voluntariat.

”Article 7
”Funcionament del Consell
”7.2 Les persones membres del Ple i de la Comissió Executiva podran delegar la 

seva assistència a les reunions en les persones que designin expressament.
”Article 9
”Mitjans del Consell
”El Departament de Iqxgtpcek„"k"Cfokpkuvtcekqpu"R¿dnkswgu"fqvct§"cn"Eqpugnn"

fgnu"okvlcpu"ocvgtkcnu."rgtuqpcnu"k"Ýpcpegtu"pgeguuctku."k"nk"fqpct§"gn"uwrqtv"cfok-
nistratiu que precisi per a l’exercici de les funcions encomanades.

”Disposició addicional
ÑGn"Fgrctvcogpv"fg"Iqxgtpcek„"k"Cfokpkuvtcekqpu"R¿dnkswgu"cfqrvct§"ngu"oguwtgu"

necessàries per celebrar el procés electoral cada vegada que, d’acord amb aquest 
decret, s’hagin de renovar els representants del món del voluntariat al Plenari del 
Consell del Voluntariat.
ÑFkurqukek„"Ýpcn
”Qualsevol referència que en la normativa vigent es faci al Consell Rector de 

nÓKPECXQN"uÓgpvgpft§"hgvc"cn"Rngpctk"fgn"Eqpugnn"fgn"XqnwpvctkcvÑ0

Barcelona, 29 de gener de 2008

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

JOAN PUIGCERCÓS I BOIXASSA

Eqpugnngt"fg"Iqxgtpcek„"k"Cfokpkuvtcekqpu"R¿dnkswgu

(08.023.124)
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DECRET

451422:."fg"4;"fg"igpgt."rgn"swcn"gu"oqfkÝec"gn"Fgetgv";414225."fÓ3"fÓcdtkn."fg"etgcek„"
de la Comissió Rectora del Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat.

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 
fg"Ecvcnwp{c"cvtkdwgkz"cn"Fgrctvcogpv"fg"Iqxgtpcek„"k"Cfokpkuvtcekqpu"R¿dnkswgu"
la competència en matèria de sensibilització cívica i social i el suport a les entitats 
i el voluntariat.

Gn"Fgetgv";414225."fÓ3"fÓcdtkn."fg"etgcek„"fg"nc"Eqokuuk„"Tgevqtc"fgn"Rnc"Pcekqpcn"
de l’Associacionisme i el Voluntariat, va ser elaborat pel Departament de Benes-
vct"k"Hco‡nkc"swg"gp"cswgnn"oqogpv"vgpkc"cvtkdw•fgu"ngu"eqorgvflpekgu"gp"cswguvc"
matèria.

Els canvis d’atribucions de competències entre aquest dos departaments fa neces-
u§tkc"nc"oqfkÝecek„"fg"ngu"fkurqukekqpu"pqtocvkxgu"swg"tgiwngp"”ticpu"cpvgtkqtogpv"
adscrits al departament de Benestar i Família.

Kiwcnogpv."nc"Nngk"914226."fg"38"fg"lwnkqn."fg"oguwtgu"Ýuecnu"k"cfokpkuvtcvkxgu."gp"
la seva disposició addicional tercera, va suprimir l’Institut Català del Voluntariat 
i, posteriorment, es va crear, pel Decret 133/2005, de 28 de juny, el Consell Català 
del Voluntariat.

¡u"rgt"ckz”"swg"gu"oqfkÝec"gn"Fgetgv";414225."fÓ3"fÓcdtkn."fg"etgcek„"fg"nc"Eqokuuk„"
Tgevqtc"fgn"Rnc"Pcekqpcn"fg"nÓCuuqekcekqpkuog"k"gn"Xqnwpvctkcv."rgt"vcn"fÓcfgswct"nc"
ugxc"cfuetkrek„"cn"Fgrctvcogpv"fg"Iqxgtpcek„"k"Cfokpkuvtcekqpu"R¿dnkswgu"k"cnu"
canvis organitzatius abans esmentats.

Per tot això, d’acord amb la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, 
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a 
rtqrquvc"fgn"Eqpugnngt"fg"Iqxgtpcek„"k"Cfokpkuvtcekqpu"R¿dnkswgu."k"fÓceqtf"cod"
el Govern,

DECRETO:

Ctvkeng"¿pke
Gu"oqfkÝswgp"nÓctvkeng"4."nÓctvkeng"6."nÓctvkeng"8."nÓctvkeng"9."k"ngu"fkurqukekqpu"Ýpcnu"

fgn"Fgetgv";414225."fÓ3"fÓcdtkn."fg"etgcek„"fg"nc"Eqokuuk„"tgevqtc"fgn"Rnc"Pcekqpcn"
de l’Associacionisme i el Voluntariat, que queden redactats de la manera següent:

“Article 2
”Funcionament i composició
Ñ403" Nc"Eqokuuk„"Tgevqtc"fgn"Rnc"Pcekqpcn"fg"nÓCuuqekcekqpkuog"k"gn"Xqnwpvctkcv"

funciona en Ple i en Comissió Executiva.
”2.2 El Ple està integrat per:
”a) La presidència.
”b) La vicepresidència.
”c) Les vocalies.
”d) La secretaria.
”2.3 La presidència és exercida per la persona titular del Departament de Go-

xgtpcek„"k"Cfokpkuvtcekqpu"R¿dnkswgu0
”2.4 La vicepresidència és exercida per la persona titular de la de la Secretaria 

d’Acció Ciutadana o per la persona en qui delegui.
”2.5 Les vocalies són ocupades per:
”2.5.1 Una persona representant de cada un dels departaments de l’Administració 

de la Generalitat. Aquestes persones representants hauran de tenir la consideració d’alt 
càrrec i seran designades per la persona titular de cada un dels departaments.
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	RESOLUCIÓ
	GAP/142/2008, de 22 de gener, de cessament i nomenament de personal eventual del Departament de Governació i Administracions Públiques.
	RESOLUCIÓ
	GAP/143/2008, de 22 de gener, de cessament de la senyora M. Rosa Creus Carreras com a subdirectora general de Selecció, Provisió i Mobilitat de la Direcció General de Funció Pública.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	RESOLUCIÓ
	JUS/139/2008, de 30 de gener, per la qual es dóna publicitat a la modificació del nivell de destinació, de les retribucions i de les funcions del lloc de treball eventual de cap de l’Oficina de Relacions Institucionals i Qüestions Parlamentàries del Depar
	tament de Justícia.
	RESOLUCIÓ
	JUS/140/2008, de 30 de gener, de nomenament de personal eventual del Departament de Justícia.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	DECRET
	26/2008, de 29 de gener, de cessament del senyor Albert Sáez i Casas com a secretari de Mitjans de Comunicació del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
	DECRET
	27/2008, de 29 de gener, de nomenament del senyor Carles Mundó i Blanch com a secretari de Mitjans de Comunicació del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
	DECRET
	28/2008, de 29 de gener, de nomenament del senyor Ramon Fontdevila i Subirana com a director del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
	RESOLUCIÓ
	CMC/145/2008, de 22 de gener, de cessament de personal eventual del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/130/2008, de 2 de gener, de convocatòria per a la provisió de llocs vacants de cap de servei i cap de secció en les institucions hospitalàries dependents de l’Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-Arnau de Vilanova-01/08).
	RESOLUCIÓ
	SLT/131/2008, de 16 de gener, de modificació de la Resolució SSS/1970/2003, de 26 de juny, d’adjudicació de les places vacants de la categoria professional d’auxiliar d’infermeria de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, corresponents a la 
	fase de concurs oposició de la convocatòria H.Lleida-aux.inf.-2002.
	RESOLUCIÓ
	SLT/132/2008, de 15 de gener, de cessament de la senyora Montserrat Ortigas Chimisanas com a adjunta a la direcció de l’Equip d’Atenció Primària Figueres, dependent de l’Institut Català de la Salut.
	RESOLUCIÓ
	SLT/4068/2007, de 12 de desembre, de cessament de la senyora Lourdes Carrés Esteve com a adjunta a la direcció de l’Equip d’Atenció Primària Barcelona 10-C, dependent de l’Institut Català de la Salut.
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	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	ANUNCI
	pel qual es fan públiques les adjudicacions de diversos contractes del Departament de Governació i Administracions Públiques.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	PTO/126/2008, de 22 de gener, per la qual se sotmet a informació pública la relació dels béns i els drets afectats per l’execució de les obres del projecte XG-06151 dels termes municipals de Toses, Alp i Das.
	RESOLUCIÓ
	PTO/127/2008, de 22 de gener, per la qual se sotmet a informació pública la relació dels béns i els drets afectats per l’execució de les obres del projecte NB-021041R1 dels termes municipals de Sabadell i Badia del Vallès.
	GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació de diversos contractes.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació de diversos contractes.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació de diversos contractes.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació de diversos contractes.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	EDICTE
	de 24 de gener de 2008, de notificació de la Resolució de 14 de novembre de 2007, per la qual es declara l’exclusió d’un funcionari interí de la borsa d’interins del cos d’auxili judicial de l’Administració de justícia a Catalunya.
	EDICTE
	de 24 de gener de 2007, de notificació de la Resolució de 6 de novembre de 2007, per la qual es declara l’exclusió d’una funcionària interina de la borsa d’interins del cos de tramitació processal i administrativa de l’Administració de justícia a Cataluny
	a.
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de subministrament (JU-84/08).
	DEPARTAMENT
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	ANUNCI
	pel qual es fan públiques les adjudicacions definitives de contractes.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	EDICTE
	de 21 de gener de 2008, pel qual se cita a termini els possibles interessats en el recurs contenciós administratiu núm. 195/2007.
	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
	EDICTE
	d’11 de gener de 2008, pel qual es dóna publicitat a la Resolució de 12 de desembre de 2007, d’adjudicació d’un servei per a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, de Badalona (exp. CSE/AH03/1100006350/08/CA).
	EDICTE
	d’11 de gener de 2008, pel que es dóna publicitat a la Resolució de 21 de desembre de 2007, d’adjudicació d’un servei per a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona (exp. CSE/AH03/110006616/08/CA).
	EDICTE
	d’11 de gener de 2008, pel que es dóna publicitat a la Resolució de 20 de novembre de 2007, d’adjudicació d’un servei per a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona (exp. CSE/AH03/110006352/08/CA).
	EDICTE
	d’11 de gener de 2008, pel que es dóna publicitat a la Resolució de 20 de novembre de 2007, d’adjudicació d’un servei per a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona (exp. CSE/AH03/110006351/08/CA).
	EDICTE
	d’11 de gener de 2008, pel qual es dóna publicitat a la Resolució de 21 de desembre de 2007, d’adjudicació d’un subministrament per a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, de Badalona (exp. CS/AH03/1100008700/08/CA).
	EDICTE
	de 17 de gener de 2008, pel qual es dóna publicitat a la Resolució de 10 de gener de 2008, d’adjudicació d’un contracte de servei per a diversos centres d’atenció primària (exp. CSE/CC00/1100014524/08/CA).
	ANUNCI
	per a la licitació d’un contracte de serveis (exp. CSE/AH02/1100029365/08/CA).
	ANUNCI
	per a la licitació d’un contracte de serveis (exp. CSE/AH01/1100026585/08/CA).
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	EDICTE
	de 15 de gener de 2008, pel qual es fan públiques resolucions dictades per la directora dels Serveis Territorials de Treball a Girona en expedients de sanció per infraccions d’ordre social.
	ANUNCI
	pel qual es fa públic l’acord d’incorporació de l’associació sindical denominada Federació de Treballadors de Catalunya (FTC) a la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC).
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	EDICTE
	de 10 de gener de 2008, de notificació d’acords d’expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 14 de gener de 2008, de notificació d’acords d’expedients sancionadors (PA-E-53-2007).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental per adequar al sistema de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, una activitat d’extracció de pedra arenosa al terme municipal d’Olost.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental per adequar al sistema de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, una activitat d’extracció d’argiles, pedra de gres i calcària als termes municipals de Calaf i de Calonge de Segarra.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental del Projecte d’una activitat d’ampliació de dipòsit controlat de residus no perillosos (residus municipals), al terme municipal de Manresa (BA20070161).
	ANUNCI
	de concurs públic per a l’adjudicació d’un contracte de serveis.
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	ANUNCI
	d’informació pública (ref.CC2004001482).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2005000438).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. AA2007001757).
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	UNIVERSITAT DE BARCELONA
	RESOLUCIÓ
	de 17 de desembre de 2007, per la qual es fa públic, conforme a l’establert a l’article 93.2 del text refós del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, de la llei de contractes de les administracions públiques, l’adjudicació d’un contracte de submi
	nistrament.
	RESOLUCIÓ
	de 28 de desembre de 2007, per la qual es fa públic, conforme a l’establert a l’article 93.2 del text refós del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, de la llei de contractes de les administracions públiques, l’adjudicació d’un contracte d’obres.
	pel qual s’anuncia concurs per a les obres d’instal·lació de climatització de diferents dependències de tres sectors de la Facultat de Filologia.
	UNIVERSITAT POMPEU FABRA
	RESOLUCIÓ
	d’11 de gener de 2008, per la qual es dóna publicitat al pressupost de la Universitat per a l’any 2008.
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	de la Secció Quinzena de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (rotlle 251/2006).
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	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 29 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 767/2006).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Santa Coloma de Gramenet, sobre actuacions de judici verbal (exp. 61/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 41 de Barcelona, sobre actuacions de declaratiu de menor quantia (exp. 676/2000).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de l’Hospitalet de Llobregat, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 843/2005).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de l’Hospitalet de Llobregat, sobre actuacions de judici verbal de desnonament (exp. 948/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 41 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 864/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Lleida, sobre actuacions de judici verbal (exp. 340/2007).
	EDICTE
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	EDICTE
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