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MINISTERIS DEL GOVERN DE L'ESTAT

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució ARP/742/2018, d'11 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts associats
al contracte global d'explotació per a l'any 2018 (ref. BDNS 394000) (DOGC núm. 7601, de 18.4.2018)
(Correcció d'errades publicada al BOE núm. 119, de 16 de maig).

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

ENTITAT AUTÒNOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Nota informativa

DEPARTAMENT D'AFERS I RELACIONS INSTITUCIONALS I EXTERIORS I
TRANSPARÈNCIA

MEMORIAL DEMOCRÀTIC
RESOLUCIÓ EXI/946/2018, de 8 de maig, per la qual es dona publicitat als convenis subscrits pel Memorial
Democràtic durant l'any 2016.

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

RESOLUCIÓ TES/948/2018, de 10 de maig, per la qual es fa públic l'Acord d'informe d'impacte ambiental del
Projecte bàsic d'arranjament del camí de la Muntanya i de can Biosca, al terme municipal de Sant Just Desvern
(exp. OTAABA20160102).

RESOLUCIÓ TES/949/2018, de 10 de maig, per la qual es fa públic l'Acord d'informe d'impacte ambiental del
Projecte per a la construcció d'un mirador i un monument a les quatre barres, en l'indret anomenat els Plans
del Putxó, al terme municipal de Sant Mateu de Bages (exp. OTAACC20160044).

RESOLUCIÓ TES/950/2018, de 10 de maig, per la qual es fa públic l'Acord d'informe d'impacte ambiental del
Projecte de restauració de la llacuna del Torrent del Pi, al terme municipal de l'Ametlla de Mar (exp.
OTAATE20160111).

EDICTE de 8 de maig de 2018, sobre uns acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre
referents al municipi de Gandesa.

AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
RESOLUCIÓ TES/947/2018, d'11 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals.
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RESOLUCIÓ TES/952/2018, de 10 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores d'ajuts per a la
utilització d'àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i
empreses públiques municipals de Catalunya.

RESOLUCIÓ TES/953/2018, de 10 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de
subvencions per a l'execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus
industrials.

RESOLUCIÓ TES/954/2018, de 4 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a
projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals.

RESOLUCIÓ TES/955/2018, de 9 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de
foment de l'economia circular (ref. BDNS 398386).

RESOLUCIÓ TES/956/2018, de 7 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per donar suport a un
projecte pilot en línia amb les prioritats del Pla d'acció nacional per al consum i la producció sostenible al
Marroc.

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

AGÈNCIA CATALANA DE TURISME
RESOLUCIÓ EMC/941/2018, de 10 de maig, d'adjudicació de beques de suport a la promoció turística de la
marca Catalunya de l'Agència Catalana de Turisme.

AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA
RESOLUCIÓ EMC/959/2018, de 10 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia d'ajuts per a
la mobilitat de personal investigador per desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència
tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS).

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ

RESOLUCIÓ ARP/960/2018, de 10 de maig, de canvi de titularitat de la concessió administrativa de cultius
marins per a l'engreix d'orades, llobarro i musclo ubicada davant de la costa del terme municipal de Vilanova i
la Geltrú.

CÀRRECS I PERSONAL

PRESIDÈNCIA DEL GOVERN DE L'ESTAT

REIAL DECRET 291/2018, de 15 de maig, pel qual es nomena President de la Generalitat de Catalunya el
senyor Joaquim Torra i Pla.

PARLAMENT DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ 17/XII del Parlament de Catalunya, per la qual és investit president de la Generalitat el M. H. Sr.
Joaquim Torra i Pla.

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

Núm. 7620 - 16.5.20182/9 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-7620-S

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc



ENTITAT AUTÒNOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Nota informativa

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

RESOLUCIÓ JUS/957/2018, de 10 de maig, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació,
del lloc de secretari/ària del/de la secretari/ària sectorial de la Secretaria de Relacions amb l'Administració de
Justícia (convocatòria de provisió núm. JUS/002/18).

RESOLUCIÓ JUS/958/2018, de 9 de maig, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació,
del lloc de secretari/ària del/de la director/a general de la Direcció General de Modernització de l'Administració
de Justícia (convocatòria de provisió núm. JUS/003/18).

UNIVERSITATS CATALANES

UNIVERSITAT DE BARCELONA
RESOLUCIÓ de 6 de març de 2018, per la qual es convoquen a concurs diverses places de professorat agregat
permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l’Institut Català de la Salut, incloses en el concert
subscrit per la Universitat de Barcelona i l’esmentat Hospital l’1 de març de 2016.

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2018, per la qual es convoca a concurs una plaça de professorat agregat
permanent en règim de contracte laboral, vinculada amb l'Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, inclosa en el
concert subscrit per la Universitat de Barcelona i el Consorci Sanitari Integral de 21 de desembre de 2016.

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2018, per la qual es convoca a concurs una plaça de professorat agregat
permanent en règim de contracte laboral, vinculada amb l’Hospital Sant Joan de Déu, inclosa en el concert
subscrit per la Universitat de Barcelona i l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu de 13 de maig de 2005.

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2018, per la qual es convoquen a concurs diverses places de professorat agregat
permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l’Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert
subscrit per la Universitat de Barcelona i l’esmentat Hospital el 15 de juny de 2012.

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2018, per la qual es convoquen a concurs diverses places de professorat
catedràtic en règim de contracte laboral de promoció interna, vinculades amb l’Hospital Clínic de Barcelona,
incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l’esmentat Hospital el 15 de juny de 2012.

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE

ANUNCI de notificació en procediment del Jurat d’Expropiació de Catalunya.

DEPARTAMENT DE SALUT

SERVEI CATALÀ DE LA SALUT
ANUNCI de notificació en procediment relatiu a un acte administratiu (exp. 204/17).

PARC SANITARI PERE VIRGILI
ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis (exp. 17/180).
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ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis (exp. 17/182).

DEPARTAMENT D'INTERIOR

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
ANUNCI de notificació en procediments d’acord d’incoació d'ofici d'expedients sancionadors.

ANUNCI de notificació en procediments de propostes de resolució.

ANUNCI de notificació en procediments de resolució de recursos de reposició.

ANUNCI de notificació en procediments de requeriment d’identificació de conductor en expedients
sancionadors.

ANUNCI de notificació en procediments de resolucions sancionadores.

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE de 8 de maig de 2018, pel qual es dona publicitat a la resolució que assenyala dies per a la redacció
d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades d’expropiació per l’execució del "Projecte: AT-00164.1-A1
Millora general. Condicionament de la carretera C-51 a Vilardida. PK 24+400 al 26+840. Tram: Vila-rodona",
dels termes municipals de Vila-rodona, Montferri, Bràfim i la Bisbal del Penedès.

EDICTE de 8 de maig de 2018, pel qual es dona publicitat a la resolució que assenyala dies per a la redacció
d'actes prèvies a l'ocupació de les finques afectades d'expropiació per l'execució del "Projecte: XB-06047
Millora local. Millora de nus. Vial de connexió de la Ronda nord de Granollers entre la rotonda de Francesc Macià
i el Sector V Industrial, al marge esquerre del Congost. Tram: les Franqueses del Vallès", del terme municipal
de les Franqueses del Vallès.

ANUNCI pel qual es fa pública la formalització d'un contracte de serveis (exp. PTOP-2017-712).

ANUNCI pel qual es fa pública la formalització d'un contracte d’obres (exp. PTOP-2017-554).

ANUNCI pel qual es fa pública la formalització d'un contracte d'obres (exp. PTOP-2017-766).

ANUNCI de notificació en procediment relatiu a diversos actes administratius dictats en expedients
sancionadors en matèria de protecció dels animals.

ANUNCI de notificació en procediments relatius a acords d’iniciació d’expedients sancionadors en matèria de
transport per carretera.

ANUNCI de notificació en procediments relatius a resolucions de sancions lleus i greus en expedients
sancionadors en matèria de transport per carretera.

ANUNCI de notificació en procediments relatius a resolucions de sancions molt greus en expedients
sancionadors en matèria de transport per carretera.

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
ANUNCI de notificació en procediment sancionador tributari de l’acord d’inici d’expedient i proposta de
resolució, per compareixença.

ANUNCI de notificació en procediment d'actes administratius.
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DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

ANUNCI de notificació en procediments del Fons de garantia de pensions i prestacions.

ANUNCI de notificació en procediment relatiu a la resolució de rectificació de la resolució de revocació de l’ajut
atorgat per a la promoció de l’ocupació autònoma dictada per la directora dels Serveis Territorials del
Departament d’Empresa i Ocupació a Tarragona, publicada al DOGC núm. 7104, de 21.4.2016 (ref. CVE-
DOGC-A-16104096-2016) i al BOE núm. 96, de 21.4.2016 (ref. ID: N1600328927).

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

ANUNCI de notificació en procediment d'actes administratius dels Serveis Territorials a Lleida (SANC25-28161-
2017).

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ

ANUNCI de notificació en procediment relatiu a la resolució d'un expedient sancionador.

ANUNCI de notificació en procediment relatiu a resolucions d'expedients sancionadors.

ALTRES ENS

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA
RESOLUCIÓ sobre modificació de l'autorització d'obertura del centre educatiu privat Sagrat Cor-Sarrià, de
Barcelona.

CONSORCI DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ
ANUNCI sobre modificació del Reglament de règim interior.

ANUNCI sobre modificació del Reglament T-16.

CONSORCI SANITARI INTEGRAL
RESOLUCIÓ sobre la formalització d'un contracte per al subministrament de forfet mensual de material fungible
necessari per a bomba d'infusió d'insulina i transmissor en cessió i monitorització contínua de glucosa (MCG),
amb suspensió abans i per a hipoglucèmia i amb represa automàtica d'infusió d'insulina per a l'Hospital
Transversal.

RESOLUCIÓ sobre la formalització de contracte per al servei de l’assistència tècnica per a la redacció del
projecte bàsic i executiu i la posterior direcció d'obra del nou servei d’anatomia patològica a l’Hospital de Sant
Joan Despí Moisès Broggi, del Consorci Sanitari Integral.

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT D'ALELLA
ANUNCI sobre aprovació provisional de la llista d'admesos i exclosos del procés selectiu per al nomenament
com a funcionari interí fins a la cobertura definitiva d'una plaça d'auxiliar administratiu mitjançant concurs
oposició lliure.
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AJUNTAMENT D'ALTAFULLA
ANUNCI sobre aprovació inicial del Projecte de construcció d'un edifici destinat a gimnàs, sala polivalent i
vestidors en el centre escolar CEIP La Portalada.

AJUNTAMENT DE BARCELONA
ANUNCI sobre les bases específiques que han de regir la convocatòria interadministrativa per a la provisió per
lliure designació d'una plaça de direcció 2 de la Direcció de Serveis Editorials de la Direcció de Comunicació de
la Gerència de Recursos de l’Ajuntament de Barcelona.

AJUNTAMENT DE BEGUR
ANUNCI sobre aprovació inicial de les bases reguladores de les subvencions per a la millora i modernització de
l'estructura dels establiments comercials a Begur.

AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS
ANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte d'obres locals ordinàries per a la construcció de la marquesina
del camp de futbol municipal.

AJUNTAMENT DE BOLVIR
EDICTE sobre aprovació inicial de les normes d'organització i funcionament de l'escola bressol municipal
L'Oreneta.

AJUNTAMENT DEL BRULL
ANUNCI sobre aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la circulació de gossos a les zones de pastura del
Parc Natural del Montseny.

AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA
ANUNCI sobre les bases reguladores de la convocatòria per a la contractació d'un/a monitor/a de lleure per al
Projecte brigada jove 2018 i la creació d’una borsa de treball (exp. 646/2018).

ANUNCI sobre les bases reguladores de la convocatòria per a la contractació de tres monitors/ores de lleure
per al Projecte J de jove – casal jove 2018 i la creació d’una borsa de treball (exp. 629/2018).

AJUNTAMENT DE CAMBRILS
EDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte per a la millora de l'enllumenat exterior i del subministrament
elèctric al parc del Pescador.

AJUNTAMENT DE CAMPRODON
ANUNCI sobre aprovació definitiva del Reglament d'organització interna del servei dels vigilants de Camprodon.

ANUNCI sobre el Reglament de cotreball (coworking) de Camprodon.

AJUNTAMENT DE CANOVELLES
EDICTE sobre informació pública d'un expedient de modificació puntual del Pla general d'ordenació (PGO) a
l'àmbit del sector ca la Piua.

ANUNCI sobre aprovació definitiva d'un projecte d'obres.

AJUNTAMENT DE CASTELLET I LA GORNAL
EDICTE sobre aprovació inicial del Projecte bàsic i d'execució per a l'estesa de nou tub corbable corrugat i
cable de coure entre punts de llum de Trencarroques (65-000001/2018).

AJUNTAMENT DE CENTELLES
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ANUNCI sobre contractació de personal laboral temporal per atendre les tasques com a peó de manteniment de
neteja viària.

AJUNTAMENT DE FORALLAC
EDICTE sobre aprovació inicial de la modificació del Mapa de capacitat acústica del municipi de Forallac.

EDICTE sobre aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions.

AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
EDICTE sobre correcció d'errada material a les bases del concurs oposició lliure d'una plaça de tècnic
d'administració especial de Serveis Jurídics del personal funcionari de carrera.

AJUNTAMENT DE GIRONA
ANUNCI sobre aprovació inicial de les bases reguladores del programa de subvencions adreçades als centres
educatius de la ciutat.

AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
EDICTE sobre aprovació inicial del Projecte d'adequació dels espais per a vestidor del personal no docent a
diverses escoles (exp. O-14/2018).

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
ANUNCI sobre aprovació de la plantilla de personal per a l'any 2018.

AJUNTAMENT DEL MASNOU
EDICTE sobre aprovació inicial del Pla d'igualtat municipal 2016-2020.

AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS
ANUNCI sobre aprovació inicial del Projecte de desmuntatge de contenidors soterrats.

ANUNCI sobre aprovació definitiva del canvi de modalitat d'actuació de compensació a cooperació de la UA14 -
carrer Ametller.

AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
ANUNCI sobre aprovació definitiva de la modificació del Reglament orgànic municipal.

AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
EDICTE sobre aprovació definitiva de l'Ordenança general de serveis funeraris (exp. 302/2017).

ANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte de reforma de l'habitatge del conserge a l'escola Jaume Balmes
per a ús d'oficines municipals.

AJUNTAMENT DE RODA DE TER
ANUNCI sobre nomenament de personal com a tècnica d'administració general.

AJUNTAMENT DE ROSES
ANUNCI sobre aprovació inicial de la modificació puntual núm. 4 del Pla general d'ordenació urbana (PGOU) de
Roses, per assignar l'ús sociocultural al far de Roses, parcel·la cadastral 52730-01, d'iniciativa municipal (codi
L103 EU).

AJUNTAMENT DE SABADELL
EDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte d’obres d’urbanització de la plaça Lisboa.
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AJUNTAMENT DE SALOU
ANUNCI sobre aprovació inicial del Projecte d'obres ordinàries per a la millora de les fonts del passeig Jaume I.

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU
ANUNCI sobre aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs, per a la
contractació, en règim laboral temporal i amb dedicació parcial, d'un/a operari/ària de neteja.

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ANUNCI sobre error material de la llista provisional d'admesos i exclosos d'una plaça de caporal.

AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
EDICTE sobre les bases i el termini de sol·licituds per al concurs oposició, mitjançant promoció interna, d'una
plaça de sergent de la Policia Local.

AJUNTAMENT DE SÚRIA
ANUNCI sobre aprovació inicial de la 2a modificació del Pla especial d'accés a la rampa de la Mina de
Cabanasses.

AJUNTAMENT DE TORTOSA
ANUNCI sobre aprovació definitiva del Reglament regulador del servei de transport adaptat i assistit.

AJUNTAMENT DE VILADECANS
ANUNCI sobre aprovació de la convocatòria per a la provisió de dues places d'administratiu/iva.

ANUNCI sobre aprovació de la convocatòria per a la cobertura definitiva d'una plaça d'auxiliar administratiu/iva.

ANUNCI sobre aprovació de la convocatòria per a la cobertura definitiva de tres places de treballadors/ores
socials.

CONSELLS COMARCALS

CONSELL COMARCAL DEL BARCELONÈS
ANUNCI sobre nomenament d'una funcionària interina de suport a l'Oficina de Recursos a la Persona.

ALTRES ORGANISMES

CONSORCI D'ATENCIÓ A LES PERSONES DE L'ALT URGELL
EDICTE sobre aprovació inicial del Reglament regulador del Servei d'Atenció Domiciliària (exp. GRL-2018-14).

CONSORCI D'OSONA DE SERVEIS SOCIALS
EDICTE sobre les bases de la convocatòria pública per a la formació d'una llista d'espera per a la cobertura
amb caràcter interí o temporal de places d'educador social del Consorci.

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM. 1 DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
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EDICTE sobre judici verbal (exp. 564/2017).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM. 1 DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
EDICTE sobre judici de procediment ordinari (exp. 20/2017).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM. 2 DE FIGUERES
EDICTE sobre judici de procediment ordinari (exp. 58/2016).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM. 2 DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
EDICTE sobre procediment ordinari (exp. 387/2017).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM. 3 DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
EDICTE sobre procediment de guarda i custòdia contenciós (exp. 101/2016).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM. 3 DE GAVÀ
EDICTE sobre judici verbal (exp. 608/2016).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM. 7 DE FIGUERES
EDICTE sobre procediment de divorci contenciós (exp. 27/2017).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 12 DE BARCELONA
EDICTE sobre judici verbal (exp. 596/2016).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 29 DE BARCELONA
EDICTE sobre judici verbal (exp. 592/2017).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 3 DE SABADELL (ANT. CI-5)
EDICTE sobre judici de procediment ordinari (exp. 1547/2014).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 36 DE BARCELONA
EDICTE sobre judici de procediment ordinari (exp. 569/2017).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 4 DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (ANT. CI-8)
EDICTE sobre judici de divorci contenciós (exp. 1424/2016).

ANUNCIS DIVERSOS

COMUNITAT D'USUARIS DE L'AIGUA DEL REC DE CARME

ANUNCI sobre modificació dels Estatuts.
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