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Disposicions

DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ

ORDRE

EDU/31/2009, de 4 de febrer, per la qual s’estableix l’organització de les proves 
especíiques d’accés als ensenyaments professionals de música.

D’acord amb el que disposen la Llei 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, i el Decret 
25/2008, de 29 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació curricular dels ensenya-
ments de música de grau professional i se’n regula la prova d’accés, el Departament 
d’Educació ha de fer pública la convocatòria i organitzar la prova especíica d’accés 
a tots els cursos de grau professional per valorar, en el moment de ser superada, la 
maduresa, els coneixements, les aptituds i les habilitats especíiques de les persones 
aspirants a seguir estudis de grau professional.

Amb aquesta inalitat i per tal d’organitzar les proves especíiques d’accés als sis 
cursos del grau professional dels ensenyaments de música,

ORDENO:

Article 1
Objecte

Organitzar les proves especíiques d’accés als ensenyaments professionals de 
música d’acord amb el procediment que estableix aquesta ordre.

Article 2
Periodicitat i calendari

La direcció general competent, mitjançant resolució publicada al Diari Oicial 
de la Generalitat de Catalunya, ha de fer pública anualment la convocatòria de les 
proves especíiques d’accés als sis cursos del grau professional dels ensenyaments 
de música i ha d’establir el calendari de les actuacions principals.

Article 3
Finalitat de les proves

Aquestes proves tenen com a inalitat la comprovació del grau de maduresa, 
condicions, coneixements i capacitat de l’alumnat per iniciar els estudis en aquesta 
etapa.

Article 4
Sol·licitud d’inscripció

Les persones interessades han de presentar la sol·licitud d’inscripció corresponent 
al centre on es vol realitzar la prova dins del període que determini la convocatòria, 
la qual podrà remetre al que estableix la resolució anual de preinscripció i matrícula 
de l’alumnat als centres. La sol·licitud ha d’incloure la informació que es detalla a 
l’annex 1 d’aquesta Ordre.

Article 5
Organització de les proves

5.1 Correspon als centres educatius que imparteixen els ensenyaments pro-
fessionals de música dur a terme les proves especíiques d’accés mitjançant les 
comissions avaluadores corresponents.

5.2 Les persones membres de les comissions avaluadores poden comprovar la 
identitat de cada aspirant.

Article 6
Nomenament, composició i nombre de les comissions avaluadores.
6.1 Les persones components de les comissions avaluadores de la prova especí-
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ica d’accés seran nomenades pel director o directora general competent en matèria 
d’ensenyaments de música.

6.2. Cada comissió estarà formada per:
a) Un inspector o inspectora del Departament d’Educació, o bé el director o la 

directora del centre on es realitza la prova, que presidirà la comissió.
b) Tres professors o professores, designats a proposta de la direcció del centre 

on es realitza la prova, un dels quals actua com a secretari o secretària, i la resta 
com a vocals de la comissió.

Per a l’avaluació d’aspirants a places d’especialitats diferents a les de les perso-
nes que integren la comissió d’avaluació es requereix la participació, amb caràcter 
consultiu, d’un titulat o titulada de l’especialitat. A aquest efecte, la direcció del 
centre on es realitza la prova ha de fer les gestions oportunes que garanteixin la 
presència del professorat de cada especialitat.

Durant la realització de les proves hauran de ser-hi presents, en tot moment, com 
a mínim, tres components de la comissió avaluadora.

6.3 Si el nombre elevat d’aspirants així ho aconsella, es podrà nomenar més 
d’una comissió avaluadora a cada centre.

Article 7
Publicitat de la comissió avaluadora

Amb una antelació no inferior a 15 dies a la realització de la prova es donarà 
publicitat dels noms de les persones membres de la comissió avaluadora al tauler 
d’anuncis del centre, als efectes de complir el que disposen els articles 28 i 29 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú.

Article 8
Contingut i qualiicació de la prova

8.1 La prova especíica d’accés consta de dues parts, una de llenguatge musi-
cal i una altra d’instrument. Les parts s’han de qualiicar de zero a deu punts i cal 
una qualiicació mínima de cinc punts en cadascuna per a l’establiment de la nota 
global.

8.2 Les qualiicacions s’han de puntuar de zero a deu punts amb un decimal 
com a màxim.

La qualiicació global és la mitjana aritmètica simple de les puntuacions obtin-
gudes en cada part.

8.3 En cas que en el decurs de la realització de les proves d’accés s’apreciï que 
la persona aspirant pot acreditar un nivell corresponent a un curs diferent per al 
qual ha sol·licitat la realització de la prova, si el centre disposa de places vacants, li 
podrà oferir la possibilitat de completar la prova per al curs que correspongui.

Article 9
Prova especíica d’accés a primer curs

9.1 Aquesta prova es portarà a terme d’acord amb els criteris establerts per la 
direcció general competent en el document “Orientacions per a la prova especíica 
d’accés als ensenyaments de grau professional de música. Primer curs”, que es 
comunica a tots els centres.

9.2 Primera part. Llenguatge musical, audició i cant coral.
Inclou tres apartats: el primer referent a l’entonació, el ritme i la lectura; el 

segon referent a l’educació de l’oïda; i el tercer referent a l’audició, l’anàlisi i la 
creació.

La direcció general competent en la matèria ha d’elaborar aquest exercici, el qual 
es realitzarà a tots els centres en el dia i a l’hora que es determini a la convocatòria 
anual de les proves especíiques d’accés.

9.3 Segona part. Instrument.
Consta de dos exercicis:
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Primer exercici: interpretar a vista un fragment musical inèdit senzill de vuit 
compassos.

Segon exercici:
a) Per a totes les especialitats, excepte percussió, interpretar tres estudis/obres 

d’un repertori format per cinc estudis/obres triats per la persona aspirant, d’acord 
amb el que s’indiqui al document d’Orientacions per a la prova especíica d’accés 
als ensenyaments de grau professional de música. Primer curs.

b) Per a l’especialitat de percussió, interpretar cinc peces triades per la persona 
aspirant, d’acord amb el que s’indiqui al document d’Orientacions per a la prova 
especíica d’accés als ensenyaments de grau professional de música. Primer curs.

Article 10
Accés a cursos diferents de primer

10.1 Primera part. Llenguatge musical o harmonia.
Consisteix a respondre preguntes referides als objectius de Llenguatge musical 

o harmonia que consten al Decret 25/2008, de 29 de gener.
10.2 Segona part. Instrument.
Consta de tres exercicis:
Primer exercici: interpretar a vista un fragment musical inèdit senzill de vuit 

compassos.
Segon exercici:
a) Per a totes les especialitats, menys la percussió, consisteix a interpretar quatre 

estudis/obres d’un repertori format per sis estudis/obres triat per la persona aspirant, 
d’acord amb les indicacions que estableixi cada centre.

b) Per a l’especialitat de percussió, consisteix en interpretar sis estudis/obres d’un 
repertori triat per la persona aspirant, d’acord amb les indicacions que estableixi 
cada centre.

Tercer exercici:
a) Per a totes les especialitats, excepte cant, interpretar obres de música de cambra 

i/o cor, si s’escau, d’acord amb el projecte curricular de cada centre.
b) Per l’especialitat de cant, interpretar obres en algun dels idiomes propis del 

repertori de l’especialitat de cant.
10.3 Els centres han de fer públics, almenys al seu tauler d’anuncis, les ori-

entacions i els continguts de la prova d’accés a d’altres cursos diferents de primer 
abans de inalitzar el primer trimestre del curs acadèmic en el qual es convoquen 
les proves.

10.4 La Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especia-
litzats pot establir instruccions per al desenvolupament de les proves especíiques 
d’accés a cursos diferents de primer.

Article 11
Informació de les proves

11.1 Cada centre educatiu ha de fer pública, amb una antelació mínima de 48 
hores, la data dels exercicis següents.

11.2 Així mateix, ha de detallar el procés de desenvolupament de la prova, el 
calendari, els horaris i els espais, el material que ha d’aportar la persona aspirant, les 
dates de publicació de resultats, els terminis de reclamació, les dates de publicació 
de resultats deinitius i els terminis de matriculació.

Article 12
Publicació de la qualiicació global de les proves

Les qualiicacions globals de les proves s’han de fer públiques, almenys, al tauler 
d’anuncis del centre, amb indicació del termini per a la presentació de reclamacions.

Aquestes reclamacions s’han de resoldre en un termini que permeti complir el 
procediment establert per la resolució anual per la qual s’aproven les normes de 
preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres educatius.
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Article 13
Reclamacions

13.1 Les reclamacions contra la qualiicació global s’han de presentar, per escrit, 
al registre del centre on tingui la seu la comissió avaluadora corresponent durant 
els tres dies hàbils següents al de la publicació del resultat.

L’endemà de la inalització del termini per a la presentació de reclamacions la 
comissió avaluadora es reunirà per examinar-les i resoldre-les, i en publicarà el 
resultat el dia hàbil següent, on també s’indicarà el termini i l’òrgan de la direcció 
general competent davant el qual es podrà reiterar la reclamació.

A aquests únics efectes, el dissabte no es considerarà dia hàbil.
S’ha d’aixecar l’acta corresponent de la reunió, on hi constaran els resultats de-

initius, i que s’ha d’arxivar al centre.
13.2 La persona interessada disposa d’un termini de deu dies hàbils, comptats a 

partir de l’endemà de la publicació d’aquests resultats, per reiterar la seva reclamació 
mitjançant un escrit presentat a la direcció del centre.

El director o la directora ha de trametre als serveis territorials, o si s’escau, al 
Consorci d’Educació de Barcelona, les reclamacions que rebi, juntament amb la còpia 
de la primera reclamació i la còpia de l’acta de la reunió de la comissió avaluadora 
on s’hagi estudiat la reclamació, la còpia de les proves realitzades per la persona 
aspirant i qualsevol altra documentació que, a iniciativa pròpia o a instància de la 
persona interessada, consideri pertinent d’adjuntar-hi.

Un cop informades per la Inspecció d’Educació, el servei territorial o el Consorci 
d’Educació de Barcelona, trametrà les reclamacions abans de deu dies a la direcció 
general competent amb tota la documentació i l’informe de la Inspecció d’Educació, 
que ha de resoldre abans de deu dies, amb notiicació a la persona interessada i al 
centre educatiu.

Article 14
Certiicació

S’expedirà un certiicat acreditatiu de superació de la prova segons el model que 
igura a l’annex 2 d’aquesta ordre.

Article 15
Tramesa d’informació

El centre educatiu ha de trametre abans del 15 de juliol de cada any, a la direcció 
general competent, les dades que determini per al seguiment dels resultats de les 
proves especíiques d’accés.

Article 16
Validesa de la prova

La prova especíica d’accés superada és vàlida per a la matriculació, exclusiva-
ment, en el curs acadèmic en què s’ha fet pública la convocatòria.

Article 17
Admissió

L’admissió en un centre educatiu de les persones aspirants que hagin superat la 
prova especíica d’accés en un centre de Catalunya o de la resta de l’Estat s’efec-
tuarà d’acord amb el que preveu la resolució anual de preinscripció i matrícula de 
l’alumnat als centres.

Article 18
Inspecció d’Educació

La Inspecció d’Educació supervisa i assessora l’execució de les proves especí-
iques d’accés.
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Article 19
Conservació de documentació

La direcció del centre on es fa la prova especíica d’accés conservarà durant un 
període de tres mesos la documentació generada durant la seva realització.

Barcelona, 4 de febrer de 2009

ERNEST MARAGALL I MIRA

Conseller d’Educació

ANNEX 1

Sol·licitud d’inscripció a la prova especíica d’accés

Dades personals i acadèmiques.
Cognoms i nom.
Data de naixement.
Document nacional d’identitat o número de registre del llibre de família.
Adreça, telèfon, localitat, municipi i codi postal.
Cognoms i nom dels progenitors o de les persones titulars de la seva tutela legal.
Curs i centre on rep ensenyaments de règim general.
Especialitat que desitjaria cursar.

ANNEX 2

Model de certiicat acreditatiu de superació de la prova d’accés

Capçalera del centre.

(Nom i cognoms), com a secretari/ària de la comissió avaluadora de la prova 
especíica d’accés al grau professional d’ensenyaments de música regulada pel 
Decret 25/2008, de 29 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació curricular dels 
ensenyaments professionals de música i se’n regula la prova d’accés,

Certiico:

Que l’aspirant (nom i cognoms) ha obtingut la qualiicació de (puntuació) en la 
prova especíica d’accés al curs (indiqueu el curs) dels ensenyaments professionals 
de música, especialitat de (nom de l’especialitat), en la convocatòria de (indiqueu 
l’any).

La prova especíica d’accés superada és vàlida per a la matriculació, exclusiva-
ment, en el curs acadèmic en què s’ha fet pública la convocatòria.

I perquè consti, signo aquest certiicat a (localitat i data)

El/la secretari/ària
(signatura, nom i cognoms)

Vist i plau del/de la president/a
(signatura, nom i cognoms)

(09.027.014)


	DISPOSICIONS
	DEPARTAMENT
	DE LA PRESIDÈNCIA
	DECRET
	21/2009, de 10 de febrer, dels Premis Nacionals de Comunicació de la Generalitat de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	DE LA VICEPRESIDÈNCIA
	AGÈNCIA CATALANA DE COOPERACIÓ
	AL DESENVOLUPAMENT
	RESOLUCIÓ
	VCP/211/2009, de 26 de gener, per la qual s’estableix un nou termini per presentar l’informe de seguiment que estableix la Resolució VCP/1514/2008, de 29 d’abril, per la qual es publiquen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades 
	a donar suport a projectes en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament impulsats per determinats agents universitaris.
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	ORDRE
	IRP/32/2009, de 6 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per a la realització de programes per a la defensa i promoció dels drets humans i per al foment de la pau i s’obre la convocatòria pública per a la presentació d’a
	vantprogrames per al bienni 2009-2010.
	ORDRE
	IRP/33/2009, de 6 de febrer, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a projectes adreçats a recuperar i posar en valor el patrimoni memorial democràtic, i s’obre convocatòria pública per a la presentació de so
	l·licituds per a l’obtenció d’aquestes subvencions, per als anys 2009-2010.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	RESOLUCIÓ
	ECF/200/2009, de 26 de gener, per la qual es dóna publicitat a la part dispositiva de la Resolució de 12 de desembre de 2008, per la qual s’aprova i s’inscriu la modificació de diversos articles dels estatuts socials de l’entitat Alter Mútua de Previsió S
	ocial dels Advocats de Catalunya a Quota Fixa al Registre de mutualitats de previsió social de Catalunya.
	RESOLUCIÓ
	ECF/201/2009, de 26 de gener, per la qual es dóna publicitat a la part dispositiva de la Resolució de 12 de desembre de 2008, per la qual s’acorda l’obertura del període d’informació pública per fer conèixer el projecte de fusió per absorció de les entita
	ts Mútua General de Catalunya, Mutualitat de Previsió Social a Prima Fixa i Montepio de Conductors de Terrassa i Comarca, MPS, a Prima Variable.
	RESOLUCIÓ
	ECF/202/2009, de 26 de gener, per la qual es dóna publicitat a la part dispositiva de la Resolució de 19 de desembre de 2008, per la qual s’aprova i s’inscriu la dissolució de l’entitat Mutualidad Interprovincial de Previsión Social de Auxiliares de Farma
	cia a Prima Fija al Registre de mutualitats de previsió social de Catalunya.
	RESOLUCIÓ
	ECF/204/2009, de 20 de gener, per la qual es declara finca rústica inexplotable un terreny situat al terme municipal de Gratallops.
	RESOLUCIÓ
	ECF/205/2009, de 20 de gener, per la qual es declara finca rústica inexplotable un terreny situat al terme municipal de la Vilella Baixa.
	RESOLUCIÓ
	ECF/206/2009, de 20 de gener, per la qual es dóna publicitat a l’acceptació de la cessió gratuïta de domini d’una finca cedida per l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
	RESOLUCIÓ
	ECF/207/2009, de 20 de gener, per la qual es dóna publicitat a l’acceptació de la cessió gratuïta de domini d’una finca cedida per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
	RESOLUCIÓ
	ECF/208/200, de 20 de gener, per la qual es dóna publicitat a l’acceptació de la constitució gratuïta d’un dret real de superfície sobre una finca cedida per l’Ajuntament de Manresa.
	RESOLUCIÓ
	ECF/4128/2008, de 10 de desembre, per la qual s’atorga a l’empresa Cepsa Gas Licuado, SA, l’autorització administrativa i l’aprovació del projecte per a la construcció i l’explotació de les instal·lacions d’emmagatzematge i subministrament de gas liquat d
	el petroli canalitzat a 35 habitatges de la població d’Es Bòrdes, al terme municipal d’Es Bòrdes (exp. 25-00020138-2008).
	RESOLUCION
	ECF/ /2008, de 10 de deseme, pera quau s’autrege ara empresa Cepsa Gas Licuado, SA, era autorizacion administrativa e era aprobacion deth projècte entara construccion e era espleita des installacions d’emmagazematge e forniment de gas liquat deth petròli 
	canalizat tà 35 abitatges deth pòbles d’Es Bòrdes, en tèrme municipau d’Es Bòrdes (exp. 25-00020138-2008).
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	GAP/209/2009, de 22 de gener, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Piera i dels Hostalets de Pierola.
	RESOLUCIÓ
	GAP/210/2009, de 22 de gener, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Dosrius i d’Argentona.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 26 de gener de 2009, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida referents al municipi de Benavent de Segrià.
	EDICTE
	de 5 de febrer de 2009, sobre una resolució adoptada pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques en matèria d’urbanisme referent al municipi de Lleida.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	ORDRE
	EDU/31/2009 de 4 de febrer, per la qual s’estableix l’organització de les proves específiques d’accés als ensenyaments professionals de música.
	RESOLUCIÓ
	EDU/197/2009, de 4 de febrer, per la qual es dóna publicitat dels centres que han formalitzat documentalment, amb el Departament d’Educació, un pla d’actuació immediata per a la millora dels resultats educatius i la cohesió social per al curs 2008-2009, i
	 es fixa el calendari per a la formalització documental d’un pla estratègic amb el Departament d’Educació per al desenvolupament d’un pla de millora i autonomia del centre educatiu durant els cursos 2009-2013.
	RESOLUCIÓ
	EDU/198/2009, de 22 de gener, per la qual es modifica l’autorització d’obertura de la llar d’infants privada Guixota, de Sant Cugat del Vallès.
	RESOLUCIÓ
	EDU/199/2009, de 5 de febrer, per la qual es disposa el començament de les activitats d’un col·legi d’educació infantil i primària a Sant Julià de Ramis.
	CORRECCIÓ D’ERRADES
	al Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil (DOGC núm. 5216, pàg. 68256, de 16.9.2008).
	CORRECCIÓ D’ERRADES
	A l’Ordre EDU/484/2008, de 12 de novembre, per la qual s’organitzen les proves específiques d’accés als ensenyaments professionals de dansa (DOGC núm. 5262, pàg. 85361, de 20.11.2008).
	a la Resolució EDU/4114/2008, de 12 de desembre, per la qual es resol el concurs públic per concedir subvencions destinades al finançament d’activitats i al funcionament de federacions i confederacions d’associacions de pares d’alumnat i d’associacions, f
	ederacions i confederacions d’associacions d’alumnat de centres educatius no universitaris per a l’any 2008 (DOGC núm. 5301, pàg. 6703, de 30.1.2009).
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	INSTITUT CATALÀ
	DE LES INDÚSTRIES CULTURALS
	RESOLUCIÓ
	CMC/195/2009, de 29 de gener, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Indústries Culturals de 28 de gener de 2009, pel qual es modifiquen les bases que han de regir la concessió de subvencions per a
	 la producció de curtmetratges cinematogràfics.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	a l’Ordre SLT/250/2008, de 20 de maig, per la qual s’estableixen, per a l’any 2008, les tarifes dels serveis de diàlisi realitzats pels centres i establiments sanitaris que contracti el Servei Català de la Salut (DOGC núm. 5141, pàg. 41427, de 29.5.2008).
	a la Resolució SLT/2925/2008, de 25 de setembre, per la qual es revisa el catàleg de prestacions ortoprotètiques (DOGC núm. 5229, pàg. 72073, de 6.10.2008).
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a la Resolució GAP/3865/2008, de 19 de desembre, de convocatòria del procés selectiu, torn especial de promoció interna, per a l’ingrés a l’escala administrativa del cos administratiu (subgrup C1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la con
	vocatòria 165) (DOGC núm. 5286, pàg. 94375, de 29.12.2008).
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	DECRET
	15/2009, de 10 de febrer, de cessament de la senyora Àngels Vivas i Larruy com a secretària de Relacions amb l’Administració de Justícia del Departament de Justícia.
	DECRET
	16/2009, de 10 de febrer, de cessament del senyor Joan Xirau i Serra com a director del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.
	DECRET
	17/2009, de 10 de febrer, de nomenament del senyor Joan Xirau i Serra com a secretari de Relacions amb l’Administració de Justícia del Departament de Justícia.
	DECRET
	18/2009, de 10 de febrer, de nomenament de la senyora Roser Bach i Fabregó com a directora del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	RESOLUCIÓ
	EDU/196/2009, de 13 de gener, per la qual s’actualitza la classificació d’especial dificultat atribuïda a determinats llocs de treball docents del cos de mestres en els centres públics de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	DECRET
	19/2009, de 10 de febrer, de cessament de la senyora M. Assumpció Benito i Vives com a directora general de Recursos Sanitaris del Departament de Salut.
	DECRET
	20/2009, de 10 de febrer, de nomenament del senyor David Elvira i Martínez com a director general de Recursos Sanitaris del Departament de Salut.
	 INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
	a la Resolució SLT/3910/2008, de 4 de desembre, per la qual es fa pública la composició nominal del tribunal de la convocatòria per cobrir places vacants de la categoria professional de tècnic especialista en radiodiagnòstic de l’Hospital Universitari de 
	Tarragona Joan XXIII i de l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa (convocatòria H.Tarragona-H.Tortosa-TERD-2008) (DOGC núm. 5288, pàg. 95308, de 31.12.2008).
	a la Resolució SLT/3912/2008, de 4 de desembre, per la qual es fa pública la composició nominal del tribunal de la convocatòria per cobrir places vacants de la categoria professional de llevador/a de l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII i de l’
	Hospital Verge de la Cinta de Tortosa (convocatòria H. Tarragona-H.Tortosa-llev-2008) (DOGC núm. 5288, pàg. 95310, de 31.12.2008).
	a la Resolució SLT/3913/2008, de 4 de desembre, per la qual es fa pública la composició nominal del tribunal de la convocatòria per cobrir places vacants de la categoria professional de DUI/ATS de l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII i de l’Hos
	pital Verge de la Cinta de Tortosa (convocatòria H.Tarragona-H.Tortosa-DUI/ATS-2008) (DOGC núm. 5288, pàg. 95311, de 31.12.2008).
	a la Resolució SLT/3914/2008, de 4 de desembre, per la qual es fa pública la composició nominal del tribunal de la convocatòria per cobrir places vacants de la categoria professional de tècnic/a especialista en anatomia patològica de l’Hospital Universita
	ri de Tarragona Joan XXIII i de l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa (convocatòria H.Tarragona-H.Tortosa-TEAP-2008) (DOGC núm. 5288, pàg. 95312, de 31.12.2008).
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
	RESOLUCIÓ
	de 20 de gener de 2009, per la qual es nomena la senyora Anna Matas Prat catedràtica d’universitat.
	RESOLUCIÓ
	de 20 de gener de 2009, per la qual es declara finalitzat el procediment de dues places corresponents a la convocatòria de concurs d’accés a cossos de funcionaris docents.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	RESOLUCIÓ
	ECF/203/2009, de 29 de gener, per la qual es fa públic el resultat de la 82a. subhasta de bons i obligacions de la Generalitat de Catalunya en el mercat domèstic, del dia 29 de gener de 2009.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’un permís d’investigació minera (exp. 10266).
	INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a l’Anunci pel qual es fa pública la licitació de diversos contractes d’obra per procediment obert (DOGC núm. 5311, pàg. 8732, de 4.2.2009).
	GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SAU
	ANUNCI
	pel qual es fa pública una adjudicació.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública una adjudicació.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	INSTITUT CATALÀ D’ONCOLOGIA
	ANUNCI
	d’adjudicació d’un contracte.
	DEPARTAMENT
	D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
	INSTITUT CATALÀ
	D’ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de subministrament (exp. 1/09).
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de subministrament (exp. AN-478/08).
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis (exp. AN-461/08).
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	EDICTE
	de 6 de febrer de 2009, de notificació de la resolució de suspensió del Projecte “Endegament del torrent de Santa Maria. Fase: 1. Condicionament, canalització i millora del traçat entre la ctra. C-246 i la via del tren a Cubelles i Vilanova i la Geltrú”, 
	als termes municipals de Vilanova i la Geltrú i Cubelles (clau E-AA-00005-P1).
	EDICTE
	de 6 de febrer de 2009, de notificació de la resolució de suspensió del Projecte d’endegament del torrent de Santa Maria, fase 2: condicionament, canalització i millora del traçat des de la via del tren fins al mar al terme municipal de Vilanova i la Gelt
	rú, als termes municipals de Vilanova i la Geltrú i Cubelles (clau E-AA-00012-P2).
	EDICTE
	de 6 de febrer de 2009, de notificació de la resolució d’aprovació del Projecte constructiu de l’Edar i dels col·lectors en alta de Monistrol de Calders, al terme municipal de Monistrol de Calders (clau S-AA-01070-P).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2006000209).
	ANUNCI
	sobre una sol·licitud de concessió d’un aprofitament d’aigües subterrànies a l’aqüífer classificat de la Vall Baixa i Delta del Llobregat (ref. CC2008000596).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. AA2005002854).
	ANUNCI
	sobre una sol·licitud d’investigació i concessió d’aigües subterrànies (ref. CC2008000509).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2004001458).
	ENS D’ABASTAMENT D’AIGUA - AIGÜES 
	DEL TER I DEL LLOBREGAT, EMPRESA PÚBLICA
	ANUNCI
	d’informació pública sobre el “Projecte Constructiu d’interconnexió de les xarxes d’Abastament del Maresme Nord i ATLL. Tram: Torrent de les Piques – Rotonda de Vallveric (T.M. de Mataró)”.
	DIVERSOS
	COL·LEGI DE SECRETARIS, INTERVENTORS I TRESORERS D’ADMINISTRACIÓ LOCAL DE BARCELONA
	CONSORCI MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE BARCELONA
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	L’ALDEA
	AMPOSTA
	AVINYÓ
	BASSELLA
	BELLVER DE CERDANYA
	BESALÚ
	BIGUES I RIELLS
	LA BISBAL D’EMPORDÀ
	EL BRUC
	CABRERA DE MAR
	CALONGE
	CAMBRILS
	CAMÓS
	CANOVELLES
	CASSÀ DE LA SELVA
	CASTELLDEFELS
	CASTELLGALÍ
	CENTELLES
	CORNUDELLA DE MONTSANT
	CUNIT
	GAVÀ
	LLEIDA
	LLIÇÀ D’AMUNT
	MAIÀ DE MONTCAL
	MARTORELL
	MATARÓ
	MEDIONA
	MONTGAT
	NAVÀS
	OLESA DE MONTSERRAT
	OLOT
	PALAFRUGELL
	PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
	PIERA
	ELS PRATS DE REI
	REUS
	RIELLS I VIABREA
	RIPOLL
	LA ROCA DEL VALLÈS
	ROQUETES
	RUBÍ
	SANT ADRIÀ DE BESÒS
	SANT ANIOL DE FINESTRES
	SANT ANTONI DE VILAMAJOR
	SANT CUGAT DEL VALLÈS
	SANT FELIU DE LLOBREGAT
	SANT JOAN DESPÍ
	SANT MARTÍ SARROCA
	SANT MATEU DE BAGES
	SANT PERE SALLAVINERA
	LA SÉNIA
	SERRA DE DARÓ
	SOSES
	TARRAGONA
	VALLIRANA
	EL VENDRELL
	VILABLAREIX
	VILASSAR DE MAR
	VINAIXA
	CONSELLS
	COMARCALS
	GARROTXA
	OSONA
	RIBERA D’EBRE
	ALTRES
	ORGANISMES
	MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D’INSTRUCCIÓ  I CULTURA ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS
	ADMINISTRACIÓ 
	DE JUSTÍCIA
	TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 683/2006).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 562/2008).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 492/2008).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 53 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 628/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 del Prat de Llobregat, sobre procediment ordinari (exp. 56/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Granollers, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1363/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 38 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 869/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Reus, sobre actuacions de judici verbal (exp. 145/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 53 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 315/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 32 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1066/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 11 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1170/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 43 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1226/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 33 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 725/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 53 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1125/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 18 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 407/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1131/2008).
	jutjats mercantils
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 3 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 357/2007).

		2009-02-11T15:57:03+0100
	Edició Diari Oficial Generalitat de Catalunya
	Signatura digital




