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Disposicions

INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA

ORDRE

ECF/219/2010, de 15 de març, per la qual es modiica l’Ordre ECF/558/2009, de 
10 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions del Pla Renova’t d’enllumenat de comerços a Catalunya, i s’amplia el 
termini de presentació dels ajuts de la convocatòria per a l’any 2010.

Mitjançant l’Ordre ECF/558/2009, de 10 de desembre, per la qual s’aproven les 
bases reguladores per a la concessió de subvencions del Pla Renova’t d’enllumenat 
de comerços a Catalunya (DOGC núm. 5536, de 30.12.2009), es determina que el 
termini de presentació de sol·licituds és des de l’11 de gener fins a l’11 d’abril de 
2010, i que el termini màxim per presentar la justificació de la subvenció és el 10 
de setembre de 2010.

Aquest termini de presentació de sol·licituds encara no ha finalitzat i la quantitat 
màxima total destinada a aquesta línia d’ajuts encara no s’ha exhaurit.

Atès que, transcorreguts dos terços del període de presentació de sol·licituds, 
s’han rebut sol·licituds per imports que no preveuen esgotar el pressupost disponible 
en el termini inicialment previst;

De conformitat amb el que preveu l’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, l’Administració pot concedir una ampliació dels terminis establerts que no 
excedeixi de la meitat d’aquests, si les circumstàncies ho aconsellen i sempre que 
l’ampliació es produeixi abans del venciment del termini.

Per tot l’exposat, vist l’informe favorable emès per l’Assessoria Jurídica del De-
partament d’Economia i Finances, i a proposta de l’Institut Català d’Energia, i en 
ús de les atribucions que tinc conferides,

ORDENO:

Article 1
Ampliar la vigència d’aquest Pla fins al 31 de desembre de 2010.

Article 2
Ampliar el termini de presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions 

del Pla Renova’t d’enllumenat de comerços a Catalunya de la convocatòria de 2010 
fins al 26 de maig de 2010.

Article 3
Ampliar el termini de presentació de la justificació de la despesa per la qual es 

va sol·licitar l’ajut com a màxim al 31 de desembre de 2010.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordre entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 15 de març de 2010

ANTONI CASTELLS

Conseller d’Economia i Finances

(10.088.209)

*


	DISPOSICIONS
	DEPARTAMENT
	DE LA VICEPRESIDÈNCIA
	ORDRE
	VCP/216/2010, de 31 de març, pel qual es dóna publicitat a la relació de taxes vigents durant l’any 2010 que gestiona el Departament de la Vicepresidència.
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a l’Ordre VCP/128/2010, de 25 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per a activitats socials i culturals extraordinàries, ajuts socials i despeses de reforma i rehabilitació de seus de comunitats catalanes de l’exterior
	 (CCE) i s’obre la convocatòria corresponent a l’any 2010. (DOGC núm. 5583, pàg. 17986, de 9.3.2010).
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	CORRECCIÓ D’ERRADES
	a l’Ordre IRP/100/2010, de 22 de febrer, per la qual es dóna publicitat a les taxes vigents que gestiona el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació durant l’any 2010 (DOGC núm. 5577, pàg. 15369, d’1.3.2010).
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a l’Ordre ECF/74/2010, d’1 de febrer, per la qual es dóna publicitat a les taxes amb caràcter general dels departaments de la Generalitat de Catalunya i del Departament d’Economia i Finances (DOGC núm. 5573, pàg. 12858, de 23.2.2010).
	INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA
	ORDRE
	ECF/219/2010, de 15 de març, per la qual es modifica l’Ordre ECF/558/2009, de 10 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Pla Renova’t d’enllumenat de comerços a Catalunya, i s’amplia el termini de pre
	sentació dels ajuts de la convocatòria per a l’any 2010.
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	GAP/1043/2010, d’11 de març, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Vidreres i de Lloret de Mar.
	RESOLUCIÓ
	GAP/1044/2010, de 16 de març, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals d’Oliola i d’Ossó de Sió.
	RESOLUCIÓ
	GAP/1045/2010, de 16 de març, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de la Llacuna i de Font-rubí.
	RESOLUCIÓ
	GAP/1046/2010, de 16 de març, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Torà i de Llobera.
	RESOLUCIÓ
	GAP/1047/2010, de 16 de març, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Torrefeta i Florejacs i de Cabanabona.
	RESOLUCIÓ
	GAP/1048/2010, de 16 de març, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Cervera i de Plans de Sió.
	RESOLUCIÓ
	GAP/1049/2010, de 16 de març, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Verdú i de Preixana.
	RESOLUCIÓ
	GAP/1050/2010, de 16 de març, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Vallbona de les Monges i de Sant Martí de Riucorb.
	CORRECCIÓ D’ERRADES
	a la Resolució GAP/329/2009, de 26 de gener, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Castellserà i de Penelles (DOGC núm. 5322, pàg. 13127, de 26.1.2009).
	CORRECCIÓ D’ERRADES
	a la Resolució GAP/331/2009, de 26 de gener, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Guimerà i de Verdú (DOGC núm. 5322, pàg. 13134, de 26.1.2009).
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 23 de març de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre referent al municipi de Tortosa.
	EDICTE
	de 26 de març de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida referent al municipi d’Alt Àneu.
	EDICTE
	de 31 de març de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre referent al municipi de Santa Bàrbara.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	CORRECCIÓ D’ERRADES
	a la Resolució EDU/526/2010, de 2 de març, per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles de formació específica de grau mitjà i de grau superior d’arts plàstiques i disseny corresponents a l’any 2010 i se’n defineix el procediment d’execució (DOG
	C núm. 5580, pàg. 16747, de 4.3.2010).
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	SERVEI CATALÀ DE LA SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/1042/2010, de 22 de març, de convocatòria de la sisena edició del Premi de Recerca en Atenció Primària 2010 de la Regió Sanitària Barcelona del Servei Català de la Salut.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	ORDRE
	AAR/211/2010, de 7 d’abril, per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts per al foment de l’ús de les assegurances agràries, convocats per l’Ordre AAR/70/2010, de 12 de febrer.
	ORDRE
	AAR/217/2010, de 8 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts complementaris en matèria de formació professional agrària, i es convoquen els corresponents a l’any 2010.
	ORDRE
	AAR/218/2010, de 6 d’abril, per la qual s’estableix el procediment per a la tramitació de l’ajut de pagament únic i altres règims d’ajuts comunitaris en agricultura i ramaderia per a la campanya de comercialització 2010-2011, i es convoquen els ajuts corr
	esponents amb les seves bases.
	RESOLUCIÓ
	AAR/1036/2010, de 19 de març, per la qual es dóna publicitat a la qualificació com a Associació Transnacional d’organitzacions de productors a l’entitat Indulleida, SA, d’Alguaire (Lleida).
	RESOLUCIÓ
	AAR/1051/2010, d’1 d’abril, per la qual es declara la fermesa de l’Acord de concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Sanaüja i es dóna possessió definitiva de les finques de reemplaçament.
	RESOLUCIÓ
	AAR/1052/2010, de 31 de març, per la qual es declara la fermesa de l’Acord de concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Vilanova de l’Aguda.
	RESOLUCIÓ
	AAR/1053/2010, d’1 d’abril, per la qual s’aprova l’Acord de concentració parcel·lària de la zona regable dels termes municipals de les Borges Blanques i Juneda.
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a l’Ordre AAR/428/2009, de 28 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a programes d’auditoria i assessorament de les explotacions d’oví i cabrum, i es convoquen les corresponents a 2009 (DOGC núm. 5478, pàg. 74473, de 6.10.
	2009).
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a la Resolució AAR/795/2010, de 10 de març, per la qual es reconeix com a agrupació de defensa sanitària ramadera l’associació anomenada Associació de Cunicultors de Catalunya (DOGC núm. 5595, pàg. 23716, de 25.3.2010).
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	ORDRE
	TRE/212/2010, de 7 d’abril, per la qual es garanteix el servei essencial de recollida d’escombraries i neteja viària que les empreses Comercial de Serveis Baix Penedès, SA, i Andrés Alcantara, SL, presten als municipis de la Bisbal del Penedès, la Torre d
	e Claramunt, Creixell, Bellvei, Roda de Barà, Sant Joan de Mediona, Llorenç del Penedès, l’Arboç, Bonastre i Torredembarra.
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	CORRECCIÓ D’ERRADES
	a la Resolució TRE/357/2010, de 12 de febrer, per la qual s’obre la convocatòria de subvencions del programa Forma i Contracta per a la realització d’accions de formació amb compromís de contractació per a l’any 2010 (DOGC núm. 5570, pàg. 11378, de 18.2.2
	010).
	CORRECCIÓ D’ERRADES
	a l’Ordre TRE/84/2009, de 5 de març, per la qual es modifica l’article 13.1 de l’Ordre TRE/338/2008, de 4 de juliol, i es convoquen les subvencions per a la realització d’accions de formació d’oferta mitjançant plans formatius en àrees professionals prior
	itàries per a l’any 2009 (DOGC núm. 5336, pàg. 20391, d’11.3.2009).
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	RESOLUCIÓ
	IUE/1041/2010, de 30 de març, per la qual es dóna publicitat a les subvencions concedides pel Departament d’Innovació, Universitats i Empresa durant l’any 2009.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	ORDRE
	MAH/214/2010, de 29 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores de subvencions per a propietaris d’habitatges desocupats que els posin en lloguer i es fa pública la convocatòria per a l’any 2010.
	ORDRE
	MAH/215/2010, d’1 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per a l’adquisició de sòl amb destinació a habitatges i allotjaments protegits per a col·lectius vulnerables amb protecció oficial.
	RESOLUCIÓ
	MAH/1038/2010, de 19 de març, per la qual es declaren refugi de fauna salvatge (RFS) les finques Puig-Albaredes-Tossal, Masos, Plans de Sió, Horts de Riber i Clots, al terme municipal de Torrefeta i Florejacs (la Segarra).
	RESOLUCIÓ
	MAH/1040/2010, de 31 de març, per la qual es convoquen subvencions per a l’adquisició d’habitatges existents concertats per a l’any 2010 (codi HA 06/10).
	CENTRE DE LA PROPIETAT FORESTAL
	RESOLUCIÓ
	MAH/1054/2010, de 9 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions extraordinàries per als terrenys forestals de titularitat privada afectats pel temporal de neu del 2010 i se n’obre la convocatòria.
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	EDICTE
	de 15 de març de 2010, de notificació de l’inici del procediment de revocació del nomenament d’un membre del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya i del tràmit d’audiència.
	EDICTE
	de 15 de març de 2010, de notificació de la resolució de revocació del nomenament de bomber voluntari del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
	CORRECCIÓ D’ERRADES
	a la Resolució SLT/140/2010, de 15 de gener, per la qual es fa pública la composició nominal del tribunal de la convocatòria per cobrir places vacants de la categoria professional de diplomat/da sanitari/ària d’infermeria (subgrup A2) de l’Hospital Univer
	sitari de Girona Dr. Josep Trueta, pel sistema de concurs de mobilitat voluntària i concurs oposició (núm. de registre de la convocatòria H.Girona DUI-2009) (DOGC núm. 5557, pàg. 5883, d’1.2.2010).
	CORRECCIÓ D’ERRADES
	a la Resolució SLT/142/2010, de 15 de gener, 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 de grau superior sanitari/ària d’anatomia patològi
	ca (subgrup C1) de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, pel sistema de concurs oposició (núm. de registre de la convocatòria H.Girona TEAP-2009) (DOGC núm. 5557, pàg. 5885, d’1.2.2010).
	CORRECCIÓ D’ERRADES
	a la Resolució SLT/439/2010, de 4 de febrer, de convocatòria per a la provisió de llocs vacants de facultatiu/iva especialista en els serveis jerarquitzats de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron dependent de l’Institut Català de la Salut (convocatòria E
	J-VH.01/10) (DOGC núm. 5575, pàg. 14270, de 25.2.2010).
	CORRECCIÓ D’ERRADES
	a la Resolució SLT/607/2010, de 16 de febrer, de convocatòria per a la provisió de llocs vacants de cap de servei en les institucions hospitalàries dependents de l’Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-Joan XXIII–01/10) (DOGC núm. 5585, pàg. 19208,
	 d’11.3.2010).
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	RESOLUCIÓ
	TRE/1039/2010, de 30 de març, de cessament i nomenament de membres del Consell de Relacions Laborals.
	CORRECCIÓ D’ERRADES
	a la Resolució TRE/575/2010, de 26 de febrer, per la qual es resol la convocatòria del concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs de comandament del Departament de Treball (convocatòria de provisió núm. TI/17/09) (DOGC núm. 55
	83, pàg. 18102, de 9.3.2010).
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a la Resolució TRE/506/2010, de 5 de febrer, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de dos llocs de comandament adscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya (convocatòria de provisió núm. TI/002/10) (DOGC núm. 5579, pàg. 16497,
	 de 3.3.2010).
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	DE LA PRESIDÈNCIA
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte d’obres.
	DEPARTAMENT
	DE LA VICEPRESIDÈNCIA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva de diversos contractes per a les unitats directives adscrites al Departament de la Vicepresidència.
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	EDICTE
	de 24 de març de 2010, de notificació de l’acord d’inici de cancel·lació de la inscripció en el Registre d’empreses de màquines recreatives i d’atzar.
	EDICTE
	de 29 de març de 2010, pel qual es fa pública la devolució de fiances constituïdes per una empresa de serveis per respondre de la gestió d’una sala de bingo.
	EDICTE
	De 29 de març de 2010, pel qual es fa pública la devolució de fiances constituïdes per empreses de joc.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte de subministrament (exp. 54/2010).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte de servei (exp. 35/2010).
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa, aprovació del projecte d’execució i declaració d’utilitat pública d’una nova línia aèria i subterrània, de la instal·lació d’un centre de transformació rural i de la seva línia alime
	ntadora aèria i subterrània, als termes municipals de Calders i Artés (exp. 2009/36112).
	AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM
	EDICTE
	de 29 de març de 2010, de notificació del laude núm. 3357/2009.
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 31 de març de 2010, pel qual es notifica la Resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 17 de març de 2010, corresponent al terme municipal de Gandesa (exp. 2006/23192/B).
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte (exp. 58/09).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte (exp. 64/10).
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	ANUNCI
	pel qual es dóna publicitat a l’acceptació pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la donació d’un bé moble.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT
	EDICTE
	de 18 de març de 2010, de notificació d’un acte administratiu (exp.: 0203009/2009).
	EDICTE
	de 18 de març de 2010, de notificació d’un acte administratiu (exp.: 0402209/2009).
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	EDICTE
	de 29 de març de 2010, pel qual es notifica l’inici d’un expedient sancionador i el plec de càrrecs (exp. LLU-CC-2-2010).
	EDICTE
	de 29 de març de 2010, pel qual es notifica una proposta de resolució d’expedient sancionador (exp. PMC-B-1-2010).
	EDICTE
	de 29 de març de 2010, pel qual es notifica la resolució d’un expedient sancionador (exp. PMC-B-112-2009).
	EDICTE
	de 29 de març de 2010, pel qual es notifica la resolució d’un expedient sancionador (exp. REG-B-29-2009).
	EDICTE
	de 6 d’abril de 2010, pel qual es notifica l’inici d’un expedient sancionador i el plec de càrrecs (exp. REG-B-3-2010).
	EDICTE
	de 6 d’abril de 2010, pel qual es notifica una proposta de resolució d’expedient sancionador (exp. OSP-B-56-2009).
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	EDICTE
	de 6 d’abril de 2010, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre per la qual s’aprova l’aplicació informàtica de Comunicació i Notificació de Treballadors/ores Accidentat/ades, per a la tramitació telemàtica del procediment de notificació
	 dels accidents de treball.
	ANUNCI
	pel qual es notifica la imposició de sancions en matèria laboral, de salut i prevenció de riscos dels Serveis Territorials de Treball a Tarragona.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	EDICTE
	de 18 de març de 2010, de notificació de diverses resolucions d’expedients en matèria d’habitatge.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre un expedient d’ocupació al terme municipal d’Ulldecona.
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. AA2002002018).
	ENS D’ABASTAMENT D’AIGUA - AIGÜES 
	DEL TER I DEL LLOBREGAT, EMPRESA PÚBLICA
	EDICTE
	d’1 d’abril de 2010, pel qual es dóna 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 de millora de l’abastament a Montmeló i a Parets del Vall
	ès” (T.M. de Montmeló, Parets del Vallès i Granollers).
	DIVERSOS
	AGÈNCIA CATALANA DE CERTIFICACIÓ
	CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT
	CONSORCI PARC CENTRAL DEL VALLÈS
	INSTITUT DE RECERCA EN ENERGIA DE CATALUNYA
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	AGUILAR DE SEGARRA
	L’AMPOLLA
	ARGENTONA
	BATEA
	BLANES
	CABRILS
	CASSERRES
	CASTELLBELL I EL VILAR
	CASTELLVELL DEL CAMP
	CONESA
	CORBERA DE LLOBREGAT
	CUBELLES
	DELTEBRE
	ESPARREGUERA
	L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
	LA FULIOLA
	MALGRAT DE MAR
	MANLLEU
	MASDENVERGE
	MATADEPERA
	MÓRA D’EBRE
	PALAMÓS
	POLINYÀ
	PUIGCERDÀ
	SABADELL
	SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA
	SANT JAUME DELS DOMENYS
	SANT MARTÍ DE CENTELLES
	SANT MARTÍ SARROCA
	SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
	SAUS, CAMALLERA I LLAMPAIES
	ELS TORMS
	TORRES DE SEGRE
	VILABERTRAN
	VILADECAVALLS
	VILAFANT
	CONSELLS
	COMARCALS
	CONCA DE BARBERÀ
	TARRAGONÈS
	DIPUTACIONS
	GIRONA
	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. 497/2009).
	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. 11/2010).
	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. 90/2010).
	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. 1/2010).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Granollers, sobre actuacions de mesures provisionals prèvies a la demanda (exp. 559/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Sabadell, sobre actuacions de judici verbal (exp. 619/2006).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Badalona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1109/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Martorell, sobre actuacions de divorci contenciós (exp. 4/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 27 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1593/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 17 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 814/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Tarragona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 245/2009).

		2010-04-12T14:37:54+0200
	DOGC
	Edició Diari Oficial Generalitat de Catalunya
	Signatura




