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UniVERsiTATs
cATALAnEs

UNIVERSITAT DE BARCELONA

RESOLUCIÓ
de 18 de maig de 2009, per la qual s’aprova la creació de nous itxers de protecció de 
dades de caràcter personal, així com els corresponents documents de seguretat.

La Universitat de Barcelona requereix per a l’exercici de les seves funcions trac-
tar dades de caràcter personal de les persones amb les que es relaciona o a les que 
presta serveis, així com també dades del seu propi personal.

L’article 52 del RD 1720/2007, de 21 de desembre, estableix que la creació, mo-
dificació o supressió de fitxers de les administracions públiques es pot fer per mitjà 
d’una disposició general o acord publicats en el diari oficial que correspongui. No 
obstant això, l’article 53 admet que en el cas de les universitats públiques s’estarà 
a la seva legislació específica. En aquest sentit, l’article 73 de l’Estatut de la Uni-
versitat de Barcelona, assenyala que és competència del rector la d’exercir totes les 
facultats de govern i administració no atribuïdes expressament per aquest Estatut 
als altres òrgans de la Universitat.

Per tant, fent ús de les atribucions que confereix la legislació vigent,

RESOLC

Primer.- Aprovar la creació dels fitxers que es relacionen en l’Annex I d’aquesta 
resolució.

Segon.- Assignar les funcions de responsable dels fitxers de la Universitat de 
Barcelona al secretari general, qui, a proposta del gerent, designarà el/s responsa-
ble/s de seguretat.

Tercer.- Aprovar els Documents de Seguretat, de nivell mig i de nivell alt, on 
es defineixen les mesures organitzatives i tècniques que s’han d’implementar per 
tal d’observar el compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de 
dades.

Quart.- En compliment d’allò previst a l’article 20 de la LOPD, procedir a la 
publicació al DOGC d’aquesta resolució.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa i independentment 
de la seva execució immediata, les persones interessades poden interposar un recurs 
contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona, 
en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la publicació de l’acte que 
posi i a la via administrativa, tal i com es disposa a l’article 46.1 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, els 
interessats podran optar per interposar contra aquesta resolució un recurs de re-
posició, en el termini d’un mes, davant el mateix òrgan que l’ha dictat. En aquest 
cas no es pot interposar el recurs contenciós administratiu anteriorment esmentat 
mentre no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, de con-
formitat amb el que s’estableix en els articles 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. Igualment les 
persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs per a la defensa dels 
seus interessos.

Barcelona, 18 de maig de 2009

DÍDAC RAMÍREZ I SARRIÓ

Rector
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ANNEX 1

1. Nom del fitxer: Projectes de recerca, desenvolupament i innovació amb dades 
personals de nivell bàsic.

Finalitat i usos previstos: Portar a terme projectes de recerca, desenvolupament 
i innovació. Finalitats científiques, històriques i estadístiques.

Persones o col·lectius afectats: Persones que voluntàriament participen en el 
projecte.

Sistema de tractament utilitzat en la seva organització: automatitzat i no auto-
matitzat.

Procedència de les dades: De l’interessat o del seu representant legal. D’admi-
nistracions públiques o d’entitats privades.

Procediment de recollida de les dades: Enquestes o entrevistes. Formularis. 
Transmissió electrònica.

Estructura bàsica del fitxer i tipus de dades: Dades de caràcter identificatiu 
(DNI o NIF, nom i cognoms, adreça postal o electrònica, telèfon, fax, imatge o veu, 
número de registre de personal, dades biomètriques); dades de característiques per-
sonals (estat civil, dades familiars, data i lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, 
característiques físiques, llengua materna, coneixement d’altres llengües); dades 
de circumstàncies socials (allotjament o habitatge, aficions i estils de vida, clubs i 
associacions); dades acadèmiques i professionals (formació i titulacions, historial 
acadèmic, experiència professional, col·legis o associacions professionals); dades 
d’ocupació laboral (cos o escala, categoria o grau, llocs de treball, historial laboral); 
dades econòmico-financeres (ingressos, rendes).

Cessions de dades i transferències internacionals previstes: No estan previstes 
altres cessions que les derivades del projecte de recerca. No es preveuen transfe-
rències internacionals.

Persona jurídica responsable del fitxer: Universitat de Barcelona.
Unitat per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Secre-

taria General de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 585, 
08007- Barcelona.

Mesures de seguretat: Nivell bàsic.

2. Nom del fitxer: Projectes de recerca, desenvolupament i innovació, amb dades 
personals de nivell mitjà.

Finalitat i usos previstos: Portar a terme projectes de recerca, desenvolupament 
i innovació. Finalitats científiques, històriques i estadístiques.

Persones o col·lectius afectats: Persones que voluntàriament participen en el 
projecte.

Sistema de tractament utilitzat en la seva organització: automatitzat i no auto-
matitzat.

Procedència de les dades: Del mateix interessat o del seu representant legal. 
D’administracions públiques o d’entitats privades.

Procediment de recollida de les dades: Enquestes o entrevistes. Formularis. 
Transmissió electrònica.

Estructura bàsica del fitxer i tipus de dades: Sempre i quan el conjunt de dades 
de caràcter personal utilitzades donin una definició de les característiques o de 
la personalitat dels ciutadans i permetin avaluar determinats aspectes de la seva 
personalitat o comportament. Dades de caràcter identificatiu (DNI o NIF, nom i 
cognoms, adreça postal o electrònica, telèfon, fax, imatge o veu, número de registre 
de personal, dades biomètriques); dades de característiques personals (estat civil, 
dades familiars, data i lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, característiques 
físiques, llengua materna, coneixement d’altres llengües); dades de circumstàncies 
socials (allotjament o habitatge, aficions i estils de vida, clubs i associacions); dades 
acadèmiques i professionals (formació i titulacions, historial acadèmic, experiència 
professional, col·legis o associacions professionals); dades d’ocupació laboral (cos 
o escala, categoria o grau, llocs de treball, historial laboral); dades econòmico-
financeres (ingressos, rendes).
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Cessions de dades i transferències internacionals previstes: No estan previstes 
altres cessions que les derivades del projecte de recerca. No es preveuen transfe-
rències internacionals.

Persona jurídica responsable del fitxer: Universitat de Barcelona.
Unitat per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Secre-

taria General de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 585, 
08007- Barcelona.

Mesures de seguretat: Nivell mitjà.

3. Nom del fitxer: Projectes de recerca, desenvolupament i innovació, amb dades 
personals de nivell alt.

Finalitat i usos previstos: Portar a terme projectes de recerca, desenvolupament 
i innovació. Finalitats científiques, històriques i estadístiques.

Persones o col·lectius afectats: Persones que voluntàriament participen en el 
projecte.

Sistema de tractament utilitzat en la seva organització: automatitzat i no auto-
matitzat.

Procedència de les dades: Del mateix interessat o del seu representant legal. 
D’administracions públiques o d’entitats privades.

Procediment de recollida de les dades: Enquestes o entrevistes. Formularis. 
Transmissió electrònica.

Estructura bàsica del fitxer i tipus de dades: Dades especialment protegides 
(salut); dades de caràcter identificatiu (DNI o NIF, nom i cognoms, adreça postal 
o electrònica, telèfon, fax, imatge o veu, número de registre de personal, dades 
biomètriques); dades de característiques personals (estat civil, dades familiars, 
data i lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, característiques físiques, llen-
gua materna, coneixement d’altres llengües); dades de circumstàncies socials 
(allotjament o habitatge, propietats o possessions, aficions i estils de vida, clubs i 
associacions); dades acadèmiques i professionals (formació i titulacions, historial 
acadèmic, experiència professional, col·legis o associacions professionals); dades 
d’ocupació laboral (cos o escala, categoria o grau, llocs de treball, historial laboral); 
dades econòmico-financeres (ingressos, rendes).

Cessions de dades i transferències internacionals previstes: No estan previstes.
Persona jurídica responsable del fitxer: Universitat de Barcelona.
Unitat per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Secre-

taria General de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 585, 
08007- Barcelona.

Mesures de seguretat: Nivell alt.

4. Nom del fitxer: Seminaris, jornades i congressos.
Finalitat i usos previstos: Difusió d’informació i gestió de seminaris, congressos 

o esdeveniments similars organitzats per la Universitat de Barcelona. Arxiu.
Persones o col·lectius afectats: Persones inscrites als seminaris o congressos.
Sistema de tractament utilitzat en la seva organització: automatitzat i no auto-

matitzat.
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal.
Procediment de recollida de les dades: Formularis. Transmissió electrònica.
Estructura bàsica del fitxer i tipus de dades: Dades de caràcter identificatiu (nom 

i cognoms, adreça postal i electrònica, número de telèfon i fax). Dades d’ocupació 
laboral (càrrec).

Cessions de dades i transferències internacionals previstes: No estan previs-
tes.

Persona jurídica responsable del fitxer: Universitat de Barcelona.
Unitat per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Secre-

taria General de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 
08007-Barcelona.

Mesures de seguretat: Nivell bàsic.
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5. Nom del fitxer: Projectes institucionals
Finalitat i usos previstos: Organització i gestió de cursos d’estiu i d’altres pro-

jectes.
Persones o col·lectius afectats: Persones que tinguin relació amb aquests cur-

sos.
Sistema de tractament utilitzat en la seva organització: automatitzat i no auto-

matitzat.
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal.
Procediment de recollida de les dades: Entrevistes. Formularis. Transmissió 

electrònica.
Estructura bàsica del fitxer i tipus de dades: Dades de caràcter identificatiu 

(DNI/NIF o NIE, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon, signatura 
electrònica i NIUB o número d’identificació de l’estudiant). Dades de característiques 
personals (data de naixement i nacionalitat). Dades d’ocupació laboral (ocupació).

Cessions de dades i transferències internacionals previstes: No estan previs-
tes.

Persona jurídica responsable del fitxer: Universitat de Barcelona.
Unitat per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Secre-

taria General de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 
08007-Barcelona.

Mesures de seguretat: Nivell bàsic.

6. Nom del fitxer: Prevenció de riscos laborals, vigilància de la salut i prestació 
sanitària-assistencial

Finalitat i usos previstos: Seguiment i gestió de la prevenció de riscos laborals i 
vigilància de la salut. Exàmens de salut del personal de la UB així com del perso-
nal investigador en formació, i prestació d’assistència sanitària a tota la comunitat 
universitària.

Persones o col·lectius afectats: Membres de la comunitat universitària. Treba-
lladors externs i persones externes que necessiten primers auxilis.

Sistema de tractament utilitzat en la seva organització: automatitzat i no auto-
matitzat.

Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal i/o 
d’altres persones físiques diferents de l’interessat. De les aplicacions informàtiques 
institucionals XIPER, GIGA i GREC

Procediment de recollida de les dades: Entrevistes. Formularis. Transmissió 
electrònica.

Estructura bàsica del fitxer i tipus de dades: Dades especialment protegides 
(dades de salut). Dades de caràcter identificatiu (DNI o NIF, nom i cognoms, 
adreça postal i electrònica, telèfon, signatura, telèfon del lloc de treball, número 
SS o mutualitats, signatura electrònica i número de registre personal). Dades de 
característiques personals (data de naixement, dades familiars, lloc de naixement, 
sexe, nacionalitat, característiques físiques i edat). Dades de circumstàncies socials 
(aficions i estils de vida). Dades acadèmiques i professionals (formació i titulacions 
i experiència professional). Dades d’ocupació laboral (cos i escala, historial laboral, 
categoria i grau, llocs de treball, dades econòmiques no econòmiques de nòmina, 
data de incorporació i dades del lloc de treball). Dades economico-financeres i 
d’assegurances (assegurances i subsidis i beneficis).

Cessions de dades i transferències internacionals previstes: Cessions previstes 
per la llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. No es preveuen 
transferències internacionals.

Persona jurídica responsable del fitxer: Universitat de Barcelona.
Unitat per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Secre-

taria General de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 
08007-Barcelona.

Mesures de seguretat: Nivell alt.
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7. Nom del fitxer: Gestió de correccions i traduccions.
Finalitat i usos previstos: Correcció i traducció de documents.
Persones o col·lectius afectats: Alumnat, PDI, PAS, personal del Grup UB i altres 

col·lectius. Professionals externs que fan correccions i traduccions.
Sistema de tractament utilitzat en la seva organització: automatitzat i no auto-

matitzat.
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal.
Procediment de recollida de les dades: Formularis. Transmissió electrònica.
Estructura bàsica del fitxer i tipus de dades: Dades de caràcter identificatiu 

(DNI/NIF o NIE, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon i signatura 
electrònica). Dades acadèmiques i professionals (formació i titulacions). Dades 
econòmico-financeres i d’assegurances (dades bancàries).

Cessions de dades i transferències internacionals previstes: No estan previs-
tes.

Persona jurídica responsable del fitxer: Universitat de Barcelona.
Unitat per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Secre-

taria General de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 
08007-Barcelona.

Mesures de seguretat: Nivell bàsic.

8. Nom del fitxer: Activitats i cursos de l’ICE.
Finalitat i usos previstos: Organització de cursos i activitats. Gestió d’actes i emissió 

de certificats. Normalització lingüística. Gestió administrativa i acadèmica.
Persones o col·lectius afectats: Persones interessades en els cursos i activitats de 

l’ICE (Institut de Ciències de l’Educació).
Sistema de tractament utilitzat en la seva organització: automatitzat i no auto-

matitzat.
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal.
Procediment de recollida de les dades: Formularis. Transmissió electrònica.
Estructura bàsica del fitxer i tipus de dades: Dades de caràcter identificatiu 

(DNI/NIF o NIE, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon i signatura 
electrònica). Dades de característiques personals (sexe). Dades econòmico-finan-
ceres i d’assegurances (dades bancàries).

Cessions de dades i transferències internacionals previstes: Cessions a la Ge-
neralitat de Catalunya, i les previstes per la llei. No es preveuen transferències 
internacionals.

Persona jurídica responsable del fitxer: Universitat de Barcelona.
Unitat per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Secre-

taria General de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 
08007-Barcelona.

Mesures de seguretat: Nivell bàsic.

9. Nom del fitxer: Formadors de l’ICE.
Finalitat i usos previstos: Gestionar la base de dades de formadors de l’ICE 

(Institut de Ciències de l’Educació).
Persones o col·lectius afectats: Personal extern que imparteix les activitats i 

cursos de l’ICE.
Sistema de tractament utilitzat en la seva organització: automatitzat i no auto-

matitzat.
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal.
Procediment de recollida de les dades: Formularis. Transmissió electrònica.
Estructura bàsica del fitxer i tipus de dades: Dades de caràcter identificatiu 

(DNI/NIF o NIE, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon i signatura 
electrònica). Dades de característiques personals (sexe). Dades econòmico-finan-
ceres i d’assegurances (dades bancàries).

Cessions de dades i transferències internacionals previstes: No estan previs-
tes.
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Persona jurídica responsable del fitxer: Universitat de Barcelona.
Unitat per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Secre-

taria General de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 
08007-Barcelona.

Mesures de seguretat: Nivell bàsic.

10. Nom del fitxer: Col·legis Majors.
Finalitat i usos previstos: Gestió d’allotjament i activitats complementàries.
Persones o col·lectius afectats: Residents dels col·legis majors (estudiants uni-

versitaris i altres).
Sistema de tractament utilitzat en la seva organització: automatitzat i no auto-

matitzat.
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal.
Procediment de recollida de les dades: Enquestes o entrevistes. Formularis. 

Transmissió electrònica.
Estructura bàsica del fitxer i tipus de dades: Dades de caràcter identificatiu 

(DNI/NIF o NIE, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon, signatura 
electrònica i nom i cognoms del pare i mare o tutor). Dades de característiques 
personals (data de naixement, sexe, característiques físiques i origen (Catalunya, 
Aragó, Illes Balears, País Valencià o altres)). Dades acadèmiques i professionals 
(formació i titulacions, i beques). Dades econòmico-financeres i d’assegurances 
(dades bancàries).

Cessions de dades i transferències internacionals previstes: No estan previs-
tes.

Persona jurídica responsable del fitxer: Universitat de Barcelona.
Unitat per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Secre-

taria General de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 
08007-Barcelona.

Mesures de seguretat: Nivell bàsic.
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	ACORD
	GOV/96/2009, de 2 de juny, de constitució del Consorci Govern Territorial de Salut del Barcelonès Nord i Baix Maresme i d’aprovació dels seus Estatuts.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	ORDRE
	AAR/301/2009, de 8 de juny, per la qual s’aprova el Reglament de la Indicació Geogràfica Protegida Poma de Girona.
	ORDRE
	AAR/302/2009, de 8 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de préstecs per a l’adquisició de maquinària agrícola que incorpori noves tecnologies, i es convoca la corresponent a l’any 2009.
	ORDRE
	AAR/303/2009, de 3 de juny, per la qual es convoquen beques de col·laboració per al 2009 per dur a terme estudis relacionats amb l’àmbit jurídic d’actuació del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
	RESOLUCIÓ
	AAR/1616/2009, de 9 de juny, per la qual s’amplia l’àmbit territorial de l’Agrupació de Defensa Sanitària Associació de sanejament, foment i millora de bestiar oví de la comarca de l’Anoia.
	RESOLUCIÓ
	AAR/1617/2009, de 12 de març, per la qual es reconeix com a agrupació de defensa sanitària ramadera l’associació anomenada Agrupació de Defensa Sanitària del Vacum de Carn d’Asoprovac Catalunya.
	CORRECCIÓ D’ERRADES
	a l’Ordre AAR/279/2008, de 3 de juny, per la qual es crea el Comitè de Seguiment del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013 (DOGC núm. 5150, pàg. 44729, d’11.6.2008).
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	ACORD
	GOV/92/2009, de 2 de juny, pel qual s’autoritza a l’Agència de Residus de Catalunya la transmissió gratuïta d’un bé immoble a l’Institut Català del Sòl.
	ACORD
	GOV/93/2009, de 2 de juny, sobre la declaració d’ocupació urgent dels béns i els drets afectats per les obres de diversos projectes constructius dels sistemes de sanejament inclosos en el Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes 2005 de les conqu
	es del Ter i del Daró.
	ACORD
	GOV/94/2009, de 2 de juny, sobre la declaració d’ocupació urgent dels béns i els drets afectats per les obres de diversos projectes constructius de sistemes de sanejament inclosos en el Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes 2005 (PSARU) de la 
	conca del Llobregat Nord.
	RESOLUCIÓ
	MAH/1611/2009, de 6 de maig, de revocació d’una subvenció en concepte d’ajut a la gestió forestal sostenible durant el període 2003-2004 (exp. 6226000203).
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	GAP/1610/2009, de 5 de juny, de convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats per proveir llocs de treball del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, patrimoni artístic, arqueologia (convocatòria de provisió núm. FP/007/09).
	RESOLUCIÓ
	GAP/ /2009, de 2 de juny, per la qual es dóna publicitat a les convocatòries de concurs ordinari de Catalunya de trasllats per a la provisió dels llocs de treball reservats a personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal vacants a les entitats l
	ocals.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	RESOLUCIÓ
	JUS/1618/2009, de 10 de juny, per la qual es resol el concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de comandament de l’àmbit de rehabilitació i unitats especialitzades dels centres penitenciaris de Catalunya dependents de l
	a Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil del Departament de Justícia (convocatòria de provisió núm. JU/CP001/2008).
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	RESOLUCIÓ
	EDU/1612/2009, de 9 de juny , per la qual es fa pública la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses en la convocatòria per a la concessió d’ajuts al professorat i al personal laboral dels centres educatius del Departament d’Educació que reali
	tza tasques d’atenció a l’alumnat, i que ha participat en activitats educatives realitzades fora dels centres durant el curs escolar 2007-2008
	RESOLUCIÓ
	EDU/1614/2009, de 4 de juny, de modificació de la Resolució EDU/2273/2006, de 27 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí doc
	ent en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Educació a partir del curs 2006-2007.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	TRE/1609/2009, de 21 de maig, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc de comandament del Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament de Treball (convocatòria de provisió núm. TI/001/09).
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT DE GIRONA
	RESOLUCIÓ
	d’1 de juny de 2009, per la qual es convoquen a concurs d’accés a places dels cossos docents universitaris (catedràtics d’universitat).
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	ANUNCI
	d’informació pública sobre l’autorització administrativa prèvia i l’aprovació d’un projecte bàsic i no executiu per a la distribució de gas natural al terme municipal de l’Ametlla de Mar (exp. I617/002/08).
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis.
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 2 de juny de 2009, d’informació pública de la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2010, i de la planificació de les anualitats 2011 i 2012.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	PTO/1623/2009, de 5 de juny, per la qual se sotmet a informació pública la relació dels béns i els drets afectats per l’execució de les obres del projecte DC-02001.4, Millora general. Desdoblament i condicionament de la carretera C-17, PK 84,500 al PK 93,
	500. Tram: Sora (enllaç BV-4655)-Ripoll, dels termes municipals de Sora, Ripoll, Montesquiu i les Lloses.
	EDICTE
	de 4 de juny de 2009, de notificació de resolució.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació de set contractes d’obres.
	INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
	EDICTE
	de 21 de maig de 2009, pel qual es notifica la resolució referent a l’àmbit del Projecte de reparcel·lació del Pla parcial del SUP C-1, Poble Nou Nord, del terme municipal de Llers.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis (JU-181/09).
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	EDICTE
	de 18 de maig de 2009, pel qual es notifica la resolució de denegació de l’autorització d’obertura del centre docent privat DO-RE-MI, de Sant Just Desvern, codi 08068306.
	EDICTE
	de 5 de juny de 2009, pel qual es notifica la resolució d’incoació d’un expedient disciplinari i l’adopció d’una mesura preventiva al senyor Antonio Martínez Líndez.
	CORRECCIÓ D’ERRADES
	a l’Anunci pel qual es fa pública la licitació d’un contracte d’obres (exp. 1232/09) (DOCG núm. 5392, pàg. 44660 de 3.6.2009).
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	SERVEI CATALÀ DE LA SALUT
	ANUNCI
	de licitació per adjudicar un contracte de gestió de serveis públics.
	ANUNCI
	de licitació per adjudicar un contracte de gestió de serveis públics.
	ANUNCI
	de licitació per adjudicar un contracte de gestió de serveis públics.
	ANUNCI
	de licitació per adjudicar un contracte de gestió de serveis públics.
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	AGÈNCIA DE GESTIÓ D’AJUTS UNIVERSITARIS
	I DE RECERCA
	EDICTE
	de 8 de juny de 2009, pel qual es notifica als possibles interessats la interposició del recurs contenciós administratiu núm. 196/2009 C.
	DEPARTAMENT
	D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
	AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT
	ANUNCI
	pel què es fa públic l’adjudicació definitiva d’un contracte de serveis.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte d’obres.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	ANUNCI
	d’informació pública del Projecte d’ordre per la qual es modifiquen els annexos 1 i 6 del document normatiu del Pla rector d’ús i gestió de l’àrea protegida de les illes Medes, aprovat pel Decret 222/2008, d’11 de novembre.
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	EDICTE
	de 9 de juny de 2009, pel qual es notifiquen actes administratius d’expedients sancionadors.
	CORRECCIÓ D’ERRADES
	a l’Anunci d’informació pública del Projecte d’obra per a la construcció de la dessalinitzadora del Foix, als termes municipals de Cunit i Cubelles, i de la llista dels béns i els drets afectats per les obres (clau A-AA-01397-P) (DOGC núm. 5389, pàg. 4365
	5, de 28.5.2009).
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT DE BARCELONA
	RESOLUCIÓ
	de 18 de maig de 2009, per la qual s’aprova la creació de nous fitxers de protecció de dades de caràcter personal, així com els corresponents documents de seguretat.
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	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. 153/2009).
	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. 137/2009).
	EDICTE
	de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu (exp. 206/2009).
	AUDIÈNCIES PROVINCIALS
	EDICTE
	de la Secció Segona de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre judici de faltes (rotlle 150/2008).
	EDICTE
	de la Secció Segona de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre judici de faltes (rotlle 80/2008).
	EDICTO
	de la Secció Dotzena de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de separació (rotlle 772/2008-B)
	EDICTE
	de la Secció dissetena de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (rotlle 471/2008).
	EDICTE
	de la Secció Onzena de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de judici ordinari (rotlle 826/2007).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Santa Coloma de Gramenet, sobre procediment ordinari (exp. 260/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Vilanova i la Geltrú, sobre actuacions de judici verbal (exp. 756/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1312/2008 ).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 53 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1255/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Sabadell, sobre procediment de judici verbal (exp. 370/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 33 de Barcelona, sobre procediment de judici verbal (exp. 1285/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Mataró, sobre actuacions de judici verbal (exp. 518/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 d’Arenys de Mar, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 240/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1386/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Granollers, sobre procediment d’expedient de domini reanudació del tracte (exp. 163/2006).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Sant Feliu de Llobregat, sobre procediment de judici verbal (exp. 770/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Figueres, sobre actuacions de judici verbal (exp. 262/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Sant Feliu de Llobregat, sobre actuacions de judici verbal (exp. 511/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 17 de Barcelona, sobre actuacions de divorci contenciós (exp. 115/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de l’Hospitalet de Llobregat, sobre actuacions de judici verbal (exp. 213/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 18 de Barcelona, sobre actuacions de judici de divorci contenciós (exp. 462/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 900/2007).
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Vilanova i la Geltrú, sobre actuacions de judici verbal (exp. 275/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Reus, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1782/2008).
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