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Disposicions

DEPARTAMENT
DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA

DECRET

63/2011, de 4 de gener, d’estructuració del Departament de Benestar Social i 
Família.

Mitjançant el Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i 
determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, s’ha modificat l’àmbit competencial dels diferents 
departaments de l’Administració de la Generalitat, s’ha modificat la denominació 
d’altres, i se n’ha reduït el nombre total dels existents.

Aquests canvis comporten la necessitat d’estructurar el Departament de Benestar 
Social i Família d’acord amb el seu àmbit de competències.

Per tot això, de conformitat amb l’article 23 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, 
de la presidència de la Generalitat i del Govern, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya;

A proposta del titular del Departament de Benestar Social i Família i d’acord 
amb el Govern,

DECRETO:

Article 1
Estructura del Departament

1.1 El Departament de Benestar Social i Família sota la direcció del/de la con-
seller/a, s’estructura en els òrgans següents:

a) La Secretaria General.
b) La Secretaria de Família
c) La Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència
d) La Direcció General per a la Immigració
e) La Direcció General de Joventut
f) La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària
1.2 Resten adscrits al Departament de Benestar Social i Família:
a) L’Agència Catalana de la Joventut
b) L’Institut Català de l’Adopció
c) L’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS)
d) L’Institut Català de les Dones
e) El Consell Nacional de la Joventut
f) L’Agència de Migracions de Catalunya, en els termes previstos legalment

Article 2
Gabinet del/de la Conseller/a

2.1 La unitat d’assistència i suport al/a la conseller/a és el Gabinet del/ de la 
Conseller/a.

2.2 Són funcions del Gabinet del/de la Conseller/a, com a unitat d’assistència 
del/de la conseller/a, les següents:

a) Donar suport i assistir a les activitats del/de la conseller/a.
b) Coordinar les unitats que en depenen.
c) Qualsevol altra funció que li encomani el/la conseller/a.
2.3 Del Gabinet del/ de la Conseller/a en depenen els òrgans següents:
a) L’Oficina de Relacions Institucionals.
b) L’Oficina de la Secretaria del Conseller/a.
c) L’Oficina de Comunicació.
d) L’Oficina de Protocol.
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2.4 L’Oficina de Relacions Institucionals té les funcions següents:
a) Fer el seguiment i preparar la informació necessària per donar resposta a 

les iniciatives del Parlament de Catalunya i dels informes sol·licitats pel Síndic de 
Greuges.

b) Fer el seguiment de l’activitat parlamentària de les altres institucions estatals i 
en tots els assumptes que interessin el Departament de Benestar Social i Família.

c) Elaborar els informes i assessorar, en matèria de relacions institucionals, la 
persona titular del Departament.

d) Qualsevol altra funció que, d’acord amb la seva naturalesa, li sigui encoma-
nada expressament.

2.5 L’Oficina de la Secretaria del/la Conseller/a té les funcions següents:
a) Coordinar i realitzar les tasques administratives de suport a la persona titular 

del Departament.
b) Assistir el titular del Departament en l’organització de la seva agenda d’ac-

tivitats.
c) Qualsevol altra funció que, d’acord amb la seva naturalesa, li sigui encoma-

nada expressament.
2.6 L’Oficina de Comunicació té les funcions següents:
a) Donar suport i assistir la persona titular del Departament en l’exercici de les 

seves funcions en matèria de mitjans de comunicació.
b) Dissenyar la política de comunicació del Departament.
c) Coordinar les relacions dels diversos òrgans del Departament amb els mitjans 

de comunicació.
d) Fer l’anàlisi, la difusió interna i la repercussió del contingut informatiu dels 

diferents mitjans de comunicació.
e) Transmetre notes de premsa i comunicats i preparar entrevistes, reportatges 

i rodes de premsa.
f) Elaborar els informes que li siguin encarregats sobre aquest àmbit d’actua-

ció.
g) Qualsevol altra funció que, d’acord amb la seva naturalesa, li sigui encoma-

nada expressament.
2.7 L’Oficina de Protocol té les funcions següents:
a) Gestionar les relacions amb la unitat competent en matèria de protocol de la 

Presidència.
b) Coordinar les activitats de protocol, d’actes públics organitzats pel Departa-

ment i d’aquells en què participa.
c) Assessorar i assistir, en matèria de protocol, la persona titular del Departa-

ment.
d) Qualsevol altra funció que, d’acord amb la seva naturalesa, li sigui encoma-

nada expressament.

Article 3
Secretari/ària general

La persona titular de la secretaria general exerceix les funcions que li atribueix 
la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, la promoció de l’accessibilitat i 
supressió de barreres arquitectòniques, i les altres que li assigni la normativa vigent 
i les encomanades per delegació de la persona titular del Departament.

Article 4
Estructura de la Secretaria General

4.1 Per a l’exercici de les seves funcions, la Secretaria General s’estructura en 
els òrgans següents:

a) La Direcció de Serveis.
b) L’Assessoria Jurídica, en els termes que preveu el Decret 57/2002, de 19 de 

febrer.
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c) El Gabinet Tècnic.
d) L’Àrea de Promoció de l’Accessibilitat i de Supressió de Barreres Arquitec-

tòniques
e) Els serveis territorials
4.2 La Direcció de Serveis, té les funcions d’administrar, dirigir el règim interior 

i gestionar els serveis generals del departament, així com exercir les altres funcions 
que li delegui la persona titular de la secretaria general del Departament.

De la Direcció de Serveis en depenen els òrgans i àrees que integren la Direcció 
de Serveis de l’anterior Departament d’Acció Social i Ciutadania

4.3 A l’Assessoria Jurídica, amb rang orgànic de subdirecció general, li cor-
responen les funcions que preveu la normativa sobre els serveis jurídics de l’Ad-
ministració de la Generalitat.

L’Assessoria Jurídica de l’anterior Departament d’Acció Social i Ciutadania passa 
a ser l’Assessoria Jurídica del Departament de Benestar Social i Família.

4.4 El Gabinet Tècnic, assimilat orgànicament a subdirecció general, té les 
funcions següents:

a) Elaborar instruments per a la planificació i avaluació dels objectius del De-
partament.

b) Planificar, elaborar i coordinar els informes, estudis i estadístiques en les 
matèries que són competència del Departament.

c) Supervisar les actuacions del Departament en matèria d’identitat visual i 
disseny gràfic, publicitat, informació i difusió.

d) Coordinar l’elaboració i execució del Pla de Publicacions del Departament.
e) Dirigir i supervisar l’execució de les actuacions en matèria de polítiques 

transversals de dones en l’àmbit del Departament, d’acord amb les directrius re-
collides en els plans aprovats pel Govern, als efectes d’assolir la igualtat efectiva 
de dones i homes.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.
El Gabinet Tècnic de l’anterior Departament d’Acció Social i Ciutadania passa 

a ser el Gabinet Tècnic del Departament de Benestar Social i Família, amb les 
funcions enumerades anteriorment i amb l’estructura orgànica actual d’acord amb 
la normativa vigent.

4.5 Corresponen a l’Àrea Promoció de l’Accessibilitat i de Supressió de Barreres 
Arquitectòniques, configurada com àrea funcional, les funcions següents:

a) Proposar polítiques i criteris normatius per a la promoció i execució de les 
condicions d’accessibilitat, de supressió de barreres arquitectòniques i de comuni-
cació per aconseguir la igualtat d’oportunitats i no discriminació de les persones 
amb discapacitat o diversitat funcional.

b) Difondre, informar i assessorar sobre els avenços en l’accessibilitat i supressió 
de barreres.

c) Impulsar actuacions i estratègies per a la millora en matèria d’accessibilitat 
i la supressió de barreres, així com proposar i coordinar mesures per a la gestió, 
manteniment i formació en aquesta matèria.

d) Col·laborar amb les administracions públiques i altres òrgans competents, 
assessorar i emetre informes que permetin millorar la presa de decisions en aquesta 
matèria.

e) Fer el seguiment i accions de suport per al compliment de les normes sobre 
accessibilitat i barreres per part de les diferents administracions públiques i de les 
seves entitats instrumentals.

f) Assistir al Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat i Supressió de Bar-
reres Arquitectòniques i desenvolupar les tasques pròpies de la secretaria tècnica 
del Consell.

g) Qualsevol altra funció de que li pugui ser encomanada per raó de la matè-
ria.

4.6 Els serveis territorials de l’anterior Departament d’Acció Social i Ciutadania 
passen a ser els serveis territorials del Departament de Benestar Social i Família 
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mantenint l’assimilació orgànica, dependència, funcions i estructura previstos en 
la normativa vigent

Article 5
Secretaria de Família

5.1 Corresponen a la Secretaria de Família, amb rang orgànic de secretaria 
general en els termes que preveu l’article 11.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
les funcions següents:

a) Elaborar les directrius, programar i avaluar les actuacions en matèria de suport 
a les famílies, d’acord amb l’establer a la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a 
les famílies

b) Vetllar per la realització de les iniciatives del Govern de la Generalitat des-
tinades a donar suport i protecció a les famílies i, consegüentment, per l’actuació 
coordinada dels diferents departaments de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya i entitats vinculades en l’àmbit familiar.

c) Col·laborar amb l’administració local per tal de garantir i fomentar l’actuació 
coordinada i eficaç en matèria de protecció i suport a les famílies.

d) Impulsar, coordinar, i fer el seguiment del pla interdepartamental per a la no 
discriminació de les persones homosexuals i transsexuals.

e) Impulsar, coordinar i fer el seguiment del pla interdepartamental de la Gent 
Gran Activa.

f) Qualsevol altra de naturalesa anàloga que li encarregui el titular del Depar-
tament.

5.2 De la Secretaria de Família en depenen els òrgans actius i l’àrea funcional 
adscrits a la fins ara Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania.

Article 6
Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència

6.1 La Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència, té les funci-
ons i estructura establertes al Decret 572/2006, de 19 de desembre, i a la resta de 
normativa aplicable.

6.2 L’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats, adscrita a la fins ara Se-
cretaria d’Infància i Adolescència, s’adscriu a la Direcció General d’Atenció a la 
Infància i a l’Adolescència

Article 7
Direcció General per a la Immigració

Corresponen a la Direcció General per a la Immigració les funcions següents:
a) Proposar al Govern les directrius polítiques en matèria d’immigració.
b) Programar, proposar i avaluar les decisions en matèria d’integració de les 

persones immigrades.
c) Coordinar la participació de la Generalitat en les decisions de l’Estat sobre 

immigració d’especial transcendència per a Catalunya, sens perjudici de les com-
petències de la Comissió bilateral Estat-Generalitat.

d) Coordinar l’acció interdepartamental en matèria d’immigració del Govern.
e) Proposar criteris sobre canalització de fluxos migratoris.
f) Impulsar la coordinació en matèria d’immigració amb les altres administracions 

públiques de Catalunya i coordinar, especialment, el suport de la Generalitat i de 
l’Estat a les administracions locals i les entitats en matèria d’immigració.

g) Impulsar i coordinar la Comissió Interdepartamental d’Immigració, en els 
termes establerts per la normativa vigent.

h) Impulsar i coordinar el Consell Assessor de la Immigració en els termes 
establerts per la normativa vigent.

i) Programar, proposar, executar, avaluar i controlar les decisions en matèria 
de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents, així com del retorn 
voluntari de les persones immigrades als seus països d’origen.
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j) Totes aquelles funcions de naturalesa anàloga que li encomani la persona 
titular del Departament.

Article 8
Direcció General de Joventut

8.1 Corresponen a la Direcció General de Joventut les funcions següents:
a) Elaborar i proposar les directrius sobre política juvenil.
b) Impulsar, coordinar i fer el seguiment del Pla nacional de la joventut.
c) Dissenyar, executar i avaluar els programes d’actuació del Departament en 

matèria de joventut, d’acord amb les directrius establertes al Pla nacional de la 
joventut i a la comissió interdepartamental de polítiques de joventut.

d) Coordinar, fer el seguiment de les actuacions dels diferents Departaments 
i organismes de la Generalitat en matèria de joventut, en el marc de les directrius 
del Pla nacional de la joventut i de la comissió interdepartamental de polítiques de 
joventut.

e) Supervisar l’activitat de l’Agència Catalana de la Joventut establerta pel cor-
responent contracte programa.

f) Totes les altres que li atribueixen les disposicions vigents i les que li encomani 
la persona titular del Departament.

8.2 De la Direcció General de Joventut en depèn la Subdirecció General de 
Joventut de la fins ara Secretaria de Joventut, i la seva estructura adscrita.

Article 9
Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària

9.1 Corresponen a la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària les fun-
cions següents:

a) Fomentar el civisme i la dinamització sociocultural i de lleure.
b) Dirigir i coordinar programes de desenvolupament comunitari, inserció social 

i de suport a col·lectius.
c) Controlar la gestió i la planificació dels equipaments cívics i la programació 

de les activitats.
d) Promoure l’associacionisme i el voluntariat.
e) Difondre els serveis de l’Administració a les persones i entitats, mitjançant la 

xarxa d’oficines d’informació.
f) Promoure la mediació comunitària en l’àmbit dels espais i equipaments 

cívics.
g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomani el titular del 

Departament
9.2 De la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària en depèn l’estructura 

que integra les fins ara direccions generals d’Acció Comunitària i d’Acció Cívica 
de l’anterior Departament de Governació i Administracions Públiques i l’Àrea de 
Gestió Administrativa de la fins ara Secretaria d’Acció Ciutadana.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera
Se suprimeixen sense perjudici del que s’indica en aquest Decret:
De l’anterior Departament d’Acció Social i Ciutadania
La Secretaria d’Infància i Adolescència
La Secretaria per a la Immigració
La Secretaria de Joventut
El Gabinet de Relacions Institucionals de la Secretaria de Joventut
De l’anterior Departament de Governació i Administracions Públiques:
La Secretaria d’Acció Ciutadana
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La Direcció General d’Acció Comunitària
La Direcció General d’Acció Cívica
El Gabinet de Coordinació de la Secretaria d’Acció Ciutadana
Se suprimeixen els òrgans actius amb rang inferior a direcció general i les àrees 

o unitats integrats en els òrgans enumerats anteriorment excepte en aquells casos 
en que el present Decret els mantingui, sense perjudici del que preveu la disposició 
transitòria tercera.

Segona
La Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania de l’anterior Depar-

tament d’Acció Social i Ciutadania passa a denominar-se Secretaria de Família.

Tercera
El Gabinet del/ de la Conseller/a regulat en aquest Decret substitueix el regulat 

al Decret 572/2006, de 19 de desembre
Els titulars de les unitats previstes a l’article 2 d’aquest Decret són personal even-

tual d’acord amb el Decret 2/2005, d’11 de gener, sobre el règim jurídic del personal 
eventual al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Quarta
Totes les referències que la normativa vigent faci al departament d’Acció Social 

i Ciutadania i al de Governació i Administracions Públiques s’han d’entendre fetes 
al Departament de Benestar Social i Família quan facin referència a l’àmbit compe-
tencial propi d’aquest Departament. Igualment totes les referències que la normativa 
vigent faci a òrgans que se suprimeixen o es modifiquen en aquest Decret s’han 
d’entendre fetes als òrgans que assumeixen les seves funcions o estructura.

Cinquena
El Departament de Benestar Social i Família assumeix els recursos humans i 

materials vinculats amb les funcions incorporades procedents d’altres departa-
ments. Pel que fa als serveis centrals d’aquests departaments suprimits o modifi-
cats assumirà els recursos esmentats que li corresponguin d’acord amb els altres 
departaments afectats.

Sisena
Resten adscrits o es relacionen amb el Departament de Benestar Social i Família 

les entitats i òrgans col·legiats amb funcions que s’integren dins les competències 
assumides per aquest Departament. Les entitats i òrgans esmentats es regulen per 
la seva normativa específica en tot allò no previst en aquest Decret.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera
Les persones que ocupen els llocs de treball de comandament dels òrgans modi-

ficats per aquest Decret, o les àrees funcionals modificades, seguiran exercint les 
seves funcions respectives mentre no s’adaptin els nomenaments o es proveeixin, 
si escau, els llocs de treball d’acord amb l’estructura regulada.

Segona
Els funcionaris i la resta de personal de l’Administració de la Generalitat que 

resultin afectats per les modificacions orgàniques d’aquest Decret continuaran 
percebent la totalitat de les seves retribucions, amb càrrec als crèdits als quals 
s’imputaven, fins que s’adoptin les disposicions de desplegament d’acord amb la 
normativa vigent i es duguin a terme les adaptacions pressupostàries i de relacions 
de llocs de treball corresponents.
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Tercera
Els negociats dependents dels òrgans regulats en aquest Decret subsistiran mentre 

no es dictin les disposicions de desplegament pertinents. Els negociats directament 
dependents dels òrgans suprimits en aquest Decret se suprimeixen.

Quarta
Mentre no s’aprovi i entri en vigor el Decret de reestructuració del Departament 

de Benestar Social i Família, l’Oficina de Planificació i Avaluació Econòmica resta 
integrada dins de l’estructura de la Secretaria General d’acord amb la normativa 
vigent aplicable.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroguen totes les disposicions de rang igual o inferior que contradiguin 
aquest Decret o que s’hi oposin.

DISPOSICIONS FINALS

Primera
S’autoritza la persona titular del Departament d’Economia i Coneixement per 

dictar les disposicions que calguin per al desplegament, l’eficàcia i l’execució del 
que disposa aquest Decret.

Segona
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 4 de gener de 2011

ARTUR MAS I GAVARRÓ

President de la Generalitat de Catalunya

JOSEP LLUÍS CLERIES I GONZÀLEZ

Conseller de Benestar Social i Família

(11.003.126)

*
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	EMO/1/2011, de 4 de gener, per la qual es garanteix el servei essencial de recollida d’escombraries i neteja viària que l’empresa TMA Grupo Sánchez presta al municipi de Sant Cugat del Vallès.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	DECRET
	74/2011, de 4 de gener, d’estructuració del Departament de Justícia.
	RESOLUCIÓ
	JUS/4213/2010, de 22 de desembre, per la qual es convoca el concurs ordinari núm. 281 per proveir registres de la propietat, mercantils i de béns mobles vacants.
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I CONEIXEMENT
	DECRET
	26/2011, de 4 de gener, de cessament del senyor Joan Majó Roca com a comissionat per a Universitats i Recerca del Departament de Recerca, Universitats i Empresa.
	DECRET
	27/2011, de 4 de gener, de cessament del senyor Jordi Pericàs i Torguet com a secretari de Política Financera, Competència i Consum del Departament d’Economia i Finances.
	DECRET
	28/2011, de 4 de gener, de cessament del senyor Jordi Cartanyà Solé com a director de l’Oficina de Coordinació en Recerca i Innovació del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.
	DECRET
	29/2011, de 4 de gener, de cessament de la senyora Aurora Baena Ruiz com a directora de Serveis del Departament d’Economia i Finances.
	DECRET
	30/2011, de 4 de gener, pel qual es nomena el senyor Antoni Castellà i Clavé com a secretari d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement.
	DECRET
	31/2011, de 4 de gener, pel qual es nomena la senyora Elena García-Valdecasas i Salgado com a directora de Serveis del Departament d’Economia i Coneixement.
	DEPARTAMENT
	D’ENSENYAMENT
	DECRET
	33/2011, de 4 de gener, de cessament del senyor Francesc Colomé Montserrat com a secretari de Polítiques Educatives del Departament d’Educació.
	DECRET
	34/2011, de 4 de gener, de cessament del senyor Joaquim Dorda i Ventura com a director de Serveis del Departament d’Educació.
	DECRET
	35/2011, de 4 de gener, pel qual es nomena el senyor Luis Font i Espinós secretari de Polítiques Educatives del Departament d’Ensenyament.
	DECRET
	36/2011, de 4 de gener, pel qual es nomena la senyora Maria Dolores Salgado Ygarza directora de Serveis del Departament d’Ensenyament.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	DECRET
	38/2011, de 4 de gener, de cessament del senyor David Elvira i Martínez com a director general de Recursos Sanitaris del Departament de Salut.
	DECRET
	39/2011, de 4 de gener, de cessament de la senyora María Luisa de la Puente Martorell com a directora general de Planificació i Avaluació del Departament de Salut.
	DECRET
	40/2011, de 4 de gener, de cessament del senyor Miquel Gómez i Clarés com a secretari d’Estratègia i Coordinació del Departament de Salut.
	DECRET
	41/2011, de 4 de gener, pel qual es nomena el senyor Josep Maria Padrosa i Macias director del Servei Català de la Salut del Departament de Salut.
	DECRET
	42/2011, de 4 de gener, pel qual es nomena el senyor Francesc Sancho i Serena secretari d’Estratègia i Coordinació del Departament de Salut.
	RESOLUCIÓ
	SLT/7/2011, de 5 de gener, per la qual s’assignen temporalment a la secretària general de Salut les funcions atribuïdes a la persona titular de la Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris del Departament de Salut.
	RESOLUCIÓ
	SLT/8/2011, de 5 de gener, per la qual s’assignen temporalment al director del Servei Català de la Salut les funcions atribuïdes a la persona titular de la Gerència de la Regió Sanitària Barcelona del Servei Català de la Salut.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA
	DECRET
	46/2011, de 4 de gener, de cessament del senyor Bernat Joan i Marí com a secretari de Política Lingüística.
	DECRET
	47/2011, de 4 de gener, de cessament del senyor Eduard Voltas i Poll com a secretari de Cultura.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, 
	ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
	DECRET
	49/2011, de 4 de gener, de cessament del senyor Antoni Díaz Vendrell com a director general de Planificació i Relacions Agràries del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
	DECRET
	50/2011, de 4 de gener, de cessament de la senyora Elisenda Rius i Bergua com a directora de Serveis del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
	DECRET
	51/2011, de 4 de gener, de cessament del senyor Antoni Argilés i Pujol com a director de Serveis del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
	DEPARTAMENT
	DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
	DECRET
	64/2011, de 4 de gener, de cessament de la senyora Carolina Homar i Cruz com a directora general de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar Social i Família.
	DECRET
	65/2011, de 4 de gener, de cessament del senyor Eugeni Villalbí i Godes com a secretari de Joventut.
	DECRET
	66/2011, de 4 de gener, de cessament de la senyora Imma Pérez i Rovira com a secretària d’Infància i Adolescència.
	DECRET
	67/2011, de 4 de gener, de cessament del senyor Xavier Garriga i Cuadras com a director general d’Acció Comunitària.
	DECRET
	68/2011, de 4 de gener, de cessament del senyor Oriol Amorós i March com a secretari per a la Immigració.
	DECRET
	69/2011, de 4 de gener, de cessament de la senyora Violant Mascaró López com a directora general d’Acció Cívica.
	DECRET
	70/2011, de 4 de gener, de cessament de la senyora Carme Porta i Abad com a secretària de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania.
	DECRET
	71/2011, de 4 de gener, de cessament del senyor Josep Maria Civis i Balasch com a secretari d’Acció Ciutadana.
	DECRET
	72/2011, de 4 de gener, pel qual es nomena la senyora Carmela Fortuny Camarena directora general de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.
	DECRET
	73/2011, de 4 de gener, pel qual es nomena el senyor Antoni Reig i Casassas director general de Joventut.
	RESOLUCIÓ
	BSF/4211/2010, de 30 de desembre, per la qual es dóna publicitat al Certificat declaratiu de les circumstàncies de cessament automàtic de personal eventual del Departament de Benestar Social i Família.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	TRE/4212/2010, d’1 de desembre, de cessament del senyor Jordi Pérez Escudero com a responsable de la Unitat de Coordinació amb els Serveis Públics d’Ocupació de la Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	D’empresa i ocupació
	DECRET
	53/2011, de 4 de gener, de cessament del senyor Jordi Bosch i Garcia com a secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament de Governació i Administracions Públiques.
	DECRET
	54/2011, de 4 de gener, de cessament del senyor Josep Ramon Ferrer i Escoda com a director general de Xarxes i Infraestructures de Telecomunicacions del Departament de Governació i Administracions Públiques.
	DECRET
	55/2011, de 4 de gener, de cessament del senyor Antoni Soy i Casals com a secretari d’Indústria i Empresa del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.
	DECRET
	56/2011, de 4 de gener, de cessament de la senyora Gemma Puig i Panadero com a directora general de Comerç del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.
	DECRET
	57/2011, de 4 de gener, de cessament de la senyora Laura Muñoz Jordán com a directora de Serveis del Departament de Treball.
	DECRET
	58/2011, de 4 de gener, de cessament del senyor Isidre Masalles i Román com a director de Serveis del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.
	DECRET
	59/2011, de 4 de gener, de nomenament del senyor Carles Flamerich i Castells com a director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament d’Empresa i Ocupació.
	DECRET
	60/2011, de 4 de gener, de nomenament del senyor Josep Maria Recasens i Soriano com a director general de Comerç del Departament d’Empresa i Ocupació.
	DECRET
	61/2011, de 4 de gener, de nomenament de la senyora Olga Tomàs i Huerva com a directora de Serveis del Departament d’Empresa i Ocupació.
	DECRET
	62/2011, de 4 de gener, de nomenament de la senyora Esther Sánchez i Torres com a secretària d’Ocupació i Relacions Laborals del Departament d’Empresa i Ocupació.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	DECRET
	75/2011, de 4 de gener, de cessament del senyor Joan Xirau i Serra com a secretari de Relacions amb l’Administració de Justícia del Departament de Justícia.
	DECRET
	76/2011, de 4 de gener, de cessament de la senyora Elena Lauroba i Lacasa com a directora general de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia.
	DECRET
	77/2011, de 4 de gener, de cessament del senyor Jordi Sisquella i Cusó com a director de Serveis del Departament de Justícia.
	DECRET
	78/2011, de 4 de gener, de cessament del senyor Isidor García i Sánchez com a director general de Recursos de l’Administració de Justícia del Departament de Justícia.
	DECRET
	79/2011, de 4 de gener, de cessament del senyor Joan Josep Isern i Aranda com a director general de Gestió d’Infraestructures del Departament de Justícia.
	DECRET
	80/2011, de 4 de gener, de cessament del senyor Albert Batlle i Bastardas com a secretari de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil del Departament de Justícia.
	DECRET
	81/2011, de 4 de gener, de nomenament de la senyora Maria del Carme Virgili i Vilanova com a secretària de Relacions amb l’Administració de Justícia del Departament de Justícia.
	DECRET
	82/2011, de 4 de gener, de nomenament del senyor Santiago Ballester i Muñoz com a director general de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia.
	DECRET
	83/2011, de 4 de gener, de nomenament del senyor Adolfo Martínez i Mas com a director de Serveis del Departament de Justícia.
	RESOLUCIÓ
	JUS/4214/2010, de 29 de desembre, de nomenament de la senyora Montserrat Fernández i Molas com a cap del Gabinet de Comunicació.
	RESOLUCIÓ
	JUS/4215/2010, de 29 de desembre, de nomenament de la senyora Anna Maria Vargas i Bofill com a cap de l’Oficina de Protocol.
	RESOLUCIÓ
	JUS/4216/2010, de 29 de desembre, de nomenament del senyor Anton Verdeny i Fort com a cap del Gabinet de la Consellera de Justícia.
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT POMPEU FABRA
	RESOLUCIÓ
	de 16 de desembre de 2010, de provisió de places de personal acadèmic -professor agregat- en règim de contractació laboral per al curs 2010-2011 (convocatòria núm. 4/2010).
	RESOLUCIÓ
	de 17 de desembre de 2010, de provisió de places de personal acadèmic -lector- en règim de contractació laboral per al curs 2010-2011 (convocatòria núm. 5/2010).
	RESOLUCIÓ
	de 20 de desembre de 2010, de provisió de places de personal acadèmic -professor agregat- en règim de contractació laboral per al curs 2010-2011 (convocatòria núm. 4/2010).
	RESOLUCIÓ
	de 23 de desembre de 2010, de provisió de places de personal acadèmic -professor agregat- en règim de contractació laboral per al curs 2010-2011 (convocatòria núm. 4/2010).
	UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
	RESOLUCIÓ
	de 21 de desembre de 2010, per la qual es nomena titular d’universitat dels cossos docents universitaris el senyor Jordi Riu Rusell.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	EDICTE
	de 7 de desembre de 2010, de notificació d’un acte administratiu.
	EDICTE
	de 7 de desembre de 2010, de notificació d’un acte administratiu.
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la desestimació de la licitació d’un contracte de serveis.
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte de subministrament (exp. 205/2010).
	INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 20 de desembre de 2010, pel qual es dóna publicitat a la resolució que assenyala dies per a la redacció de les actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades d’expropiació per l’execució del Projecte VL-03093, del terme municipal de Balaguer.
	GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SAU
	ANUNCI
	pel qual es fa pública una adjudicació.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	EDICTE
	de 10 de desembre de 2010, de notificació d’un acord d’expedient informatiu.
	EDICTE
	de 13 de desembre de 2010, de notificació d’acords d’expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 15 de desembre de 2010, de notificació d’acords d’expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 16 de desembre de 2010, de notificació de diverses resolucions de recursos d’alçada d’expedients en matèria d’habitatge.
	EDICTE
	de 20 de desembre de 2010, de notificació de l’acord d’inici i la proposta de resolució de l’expedient sancionador C-E-111-2010.
	EDICTE
	de 20 de desembre de 2010, de notificació de diverses resolucions d’expedients sancionadors.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental del projecte d’una activitat de preparació d’especialitats farmacèutiques i veterinàries al terme municipal de Palafolls (BA20100104).
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2008000663).
	DEPARTAMENT
	D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
	INSTITUT CATALÀ DE LES DONES
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte de serveis.
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	EDICTE
	de 30 de novembre de 2010, de notificació d’actes administratius relatius a diversos expedients.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte administratiu especial (exp. JU-43/11 GEEC 2010 4128).
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis (exp. JU-70/11 GEEC 2010 4850).
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis (exp. JU-49/11 GEEC JU 2010 4281).
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT DE LLEIDA
	RESOLUCIÓ
	de 28 de desembre de 2010, per la qual s’anuncia l’adjudicació d’una obra.
	UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
	RESOLUCIÓ
	de 21 de desembre de 2010, per la qual es fa públic el protocol d’encàrrec de gestió entre la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Fundació URV (FURV).
	DIVERSOS
	CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA
	CONSORCI DE MEDI AMBIENTI SALUT PÚBLICA DE LA GARROTXA
	CONSORCI DEL TRANSPORT PÚBLIC DE L’ÀREA DE GIRONA
	ESCOLA BRESSOL TORRE VERDA, SCCL
	HOSPITAL CLÍNIC I PROVINCIAL DE BARCELONA
	INSTITUT CATALÀ D’INVESTIGACIÓ QUÍMICA
	SANTA CLARA OCUPACIONAL, SCCL
	SOCIETAT RECTORA DE LA BORSA DE VALORSDE BARCELONA, SAU
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	ALCANAR
	ALELLA
	L’AMETLLA DEL VALLÈS
	ARENYS DE MUNT
	BADALONA
	LA BARONIA DE RIALB
	BLANES
	BOADELLA I LES ESCAULES
	CALDES D’ESTRAC
	CAMARLES
	CANET DE MAR
	CASTELLBISBAL
	CASTELL DE L’ARENY
	CERDANYOLA DEL VALLÈS
	CUBELLES
	CUNIT
	L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
	FIGUERES
	FLAÇÀ
	GIRONA
	GRANOLLERS
	L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
	LLERS
	MAIÀ DE MONTCAL
	MASDENVERGE
	MIRALCAMP
	OLVAN
	PACS DEL PENEDÈS
	PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
	RIPOLLET
	SABADELL
	SANT BOI DE LLOBREGAT
	SANT CEBRIÀ DE VALLALTA
	SANT CELONI
	SANT FELIU DE GUÍXOLS
	SANT FRUITÓS DE BAGES
	SANT JORDI DESVALLS
	SANT PERE DE RIUDEBITLLES
	SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
	EL VENDRELL
	VILABLAREIX
	VILALBA DELS ARCS
	VILANOVA DEL VALLÈS
	CONSELLS
	COMARCALS
	ALT PENEDÈS
	CONCA DE BARBERÀ
	RIBERA D’EBRE
	VALLÈS OCCIDENTAL
	ADMINISTRACIÓ 
	DE JUSTÍCIA
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 14 de Barcelona, sobre divorci contenciós (exp. 989/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 8 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1648/2009-3B).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Santa Coloma de Gramenet, sobre procediment de judici verbal (exp. 627/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 26 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 171/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 42 de Barcelona, sobre procediment ordinari (exp. 28/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Sant Feliu de Llobregat, sobre actuacions de judici verbal de desnonament (exp. 435/2008).
	jutjats mercantils
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 6 de Girona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 133/2010).
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