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Concursos i anuncis

UNIVERSITATS
CATALANES

UNIVERSITAT DE BARCELONA

RESOLUCIÓ
de 28 de maig de 2010, per la qual s’aprova la creació de nous itxers de protecció 
de dades de caràcter personal.

La Universitat de Barcelona requereix per a l’exercici de les seves funcions trac-
tar dades de caràcter personal. L’article 52 del RD 1720/2007, de 21 de desembre, 
estableix que la creació, modificació 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’ar-
ticle 73 de l’Estatut de la Universitat 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 de “videovigilància de la UB”, “concursos, 
premis i altres activitats de foment” i, “difusió d’oferta formativa”, que es relacionen 
a l’Annex I d’aquesta resolució.

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

Tercer.- 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, 28 de maig de 2010

DÍDAC RAMÍREZ I SARRIÓ

Rector

ANNEX I

A. Fitxer: Videovigilància de la UB.

1. Nom del fitxer, finalitat i usos previstos: fitxer “Videovigilància de la UB”, 
que té com a finalitat garantir la seguretat de les persones que hi presten serveis, 
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d’aquelles persones que per diferents motius han d’establir contacte amb la univer-
sitat, així com la seguretat del seu patrimoni.

2. Origen de les dades, col·lectius sobre el qual es pretén obtenir les dades o que 
està obligat a subministrar-les i procediment de recollida: obtingudes per les persones 
físiques o col·lectius que accedeixen a les zones vigilades i que queden enregistrades 
en vídeo a través de càmeres incorporades al sistema de videovigilància.

3. Estructura del fitxer i sistema de tractament emprat: el fitxer de Videovigilància 
de la UB, d’estructura automatitzada i no automatitzada, conté només imatges.

4. Comunicacions de dades previstes: les estipulades en la llei.

5. Transferències internacionals de dades previstes: no se’n preveuen.

6. Òrgan administratiu responsable del fitxer: Secretaria General.

7. Òrgan administratiu davant del qual s’han d’exercir els drets d’accés, recti-
ficació, cancel·lació i oposició: Secretaria General de la Universitat de Barcelona, 
Gran Vía de les Corts Catalanes, 585,08007-Barcelona.

8. Nivell de seguretat exigible: bàsic.

B. Fitxer: Difusió d’oferta formativa.

1. Nom del fitxer, finalitat i usos previstos: fitxer “Difusió d’oferta formativa”, que 
té com a finalitat la difusió d’informació de l’oferta de postgraus, màsters oficials, 
doctorats, títols propis i formació continuada organitzats per la UB.

2. Origen de les dades, col·lectius sobre el qual es pretén obtenir les dades o 
que està obligat a subministrar-les i procediment de recollida: proporcionades pel 
propi interessat o pel seu representant legal i de fons accessibles al públic, a través 
de formularis o per transmissió electrònica. El col·lectiu del qual es pretén obtenir 
les dades son totes aquelles persones que desitgin rebre informació sobre l’oferta 
formativa.

3. Estructura del fitxer i sistema de tractament emprat: el fitxer de difusió d’oferta 
formativa, d’estructura automatitzada i no automatitzada, conté dades de caràcter 
identificatiu, de característiques personals i acadèmiques i professionals.

4. Comunicacions de dades previstes: les estipulades en la llei.

5. Transferències internacionals de dades previstes: no se’n preveuen.

6. Òrgan administratiu responsable del fitxer: Secretaria General.

7. Òrgan administratiu davant del qual s’han d’exercir els drets d’accés, recti-
ficació, cancel·lació i oposició: Secretaria General de la Universitat de Barcelona, 
Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007-Barcelona.

8. Nivell de seguretat exigible: bàsic.

C. Fitxer: Concursos, premis i altres activitats de foment.

1. Nom del fitxer, finalitat i usos previstos: fitxer “Concursos, premis i altres 
activitats de foment”, que conté dades de les persones que participen en les convo-
catòries públiques de concursos, premis i altres activitats de foment organitzades 
per la UB. Gestió de la participació en les corresponents convocatòries.

2. Origen de les dades, col·lectiu sobre el qual es pretén obtenir les dades o que 
esta obligat a subministrar-les i procediment de recollida: proporcionades per les 
persones que participen en aquestes convocatòries o els seus representants legals, 
a través de formularis o per transmissió electrònica.
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3. Estructura del fitxer i sistema de tractament emprat: el fitxer de Concursos, 
premis i altres activitats de foment, d’estructura automatitzada i no automatitzada, 
conte dades de caràcter identificatiu, acadèmic i professional.

4. Comunicacions de dades previstes: les estipulades en la llei.

5. Transferències internacionals de dades previstes: no se’n preveuen.

6. Òrgan administratiu responsable del fitxer: Secretaria General.

7. Òrgan administratiu davant del qual s’han d’exercir els drets d’accés, recti-
ficació, cancel·lació i oposició: Secretaria General de la Universitat de Barcelona, 
Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007-Barcelona.

8. Nivell de seguretat exigible: bàsic.

PG-273809 (10.201.030)


	DISPOSICIONS
	DEPARTAMENT
	DE LA VICEPRESIDÈNCIA
	ORDRE
	VCP/396/2010, de 19 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a activitats ordinàries de promoció i difusió de la cultura catalana i al funcionament ordinari de les comunitats catalanes a l’exterior.
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	ORDRE
	IRP/397/2010, de 15 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria pública per a l’any 2010 i s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts a les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d’esquadra.
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	GAP/2507/2010, de 15 de juliol, de creació de l’equipament cívic Casal Cívic Camps Blancs al municipi de Sant Boi de Llobregat.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	RESOLUCIÓ
	EDU/2498/2010, de 28 de juny, per la qual es dóna publicitat a la Resolució de 8 de juny de 2010, del recurs de reposició interposat per la titularitat del centre educatiu privat La Immaculada, de Castellar del Vallès, contra la Resolució EDU/159/2010, de
	 29 de gener.
	RESOLUCIÓ
	EDU/2499/2010, de 15 de juliol, per la qual s’autoritza el canvi de titular del centre d’educació infantil privat Nou Camí, de Mollet del Vallès.
	RESOLUCIÓ
	EDU/2500/2010, de 15 de juliol, per la qual s’autoritza el canvi de titular del centre educatiu privat L’Avet Roig, de Sant Celoni.
	RESOLUCIÓ
	EDU/2501/2010, de 15 de juliol, per la qual s’autoritza el cessament d’activitats de la llar d’infants Els Infants, de Granollers.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	ORDRE
	CMC/395/2010, de 15 de juliol, de modificació de l’Ordre CMC/559/2008, de 18 de desembre, del distintiu d’Agent TDT.
	RESOLUCIÓ
	CMC/2494/2010, de 13 d’abril, per la qual s’incoa expedient de declaració de deu béns culturals d’interès nacional, en la categoria de zones d’interès etnològic, al massís de les Gavarres: Molí d’en Frigola, Molí del Mas Xifra de Vall, Molí de Canyadell, 
	Rajoleria de Can Frigola, Forn Gran, Sistema hidràulic de Can Vilallonga, pous de glaç de la Font d’en Salomó, Font Picant, Mina “Victoria Esperanza” i Mina “Niño Jesús”, i de delimitació dels seus entorns de protecció.
	RESOLUCIÓ
	CMC/2497/2010, de 15 de juliol, per la qual s’amplia la dotació màxima de la convocatòria per a la concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva, a les persones que compleixin divuit anys durant l’any 2010, consistents en la
	 subscripció temporal i gratuïta a una publicació periòdica.
	INSTITUCIÓ DE LES LLETRES CATALANES
	RESOLUCIÓ
	CMC/2496/2010, de 15 de juliol, per la qual es fa públic l’Acord de la Junta de Govern de la Institució de les Lletres Catalanes de 9 de juny de 2010, de modificació de la dotació pressupostària de la convocatòria per a la concessió de subvencions a empre
	ses editorials per a l’edició d’obres literàries d’especial interès cultural en català i occità corresponents a l’any 2010.
	RESOLUCION
	CMC/2496/2010, de 15 de junhsèga, pera quau se hè public er Acòrdi dera Junta de Govèrn dera Institucion des Letres Catalanes de 9 de junh de 2010, de modificacion dera dotacion butgetària dera convocatòria entar autrejament de subvencions tà enterpreses 
	editoriaus entara edicion d’òbres literàries d’especiau interès culturau en catalan e occitan corresponentes entar an 2010.
	INSTITUT CATALÀ
	DE LES INDÚSTRIES CULTURALS
	RESOLUCIÓ
	CMC/2508/2010, de 14 de juliol, per la qual es modifica la dotació pressupostària de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva, a la programació realitzada de música en viu de caràcter professional.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	RESOLUCIÓ
	TRE/2509/2010, de 7 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la revisió salarial per 2010 del Conveni col·lectiu de treball de perruqueries, centres d’estètica i bellesa de Catalunya (codi de conveni núm. 7902515).
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	TRE/2495/2010, de 19 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2010 per a la concessió de subvencions en el marc del Projecte Treball als barris.
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA
	UNIVERSITARI DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	IUE/2502/2010, de 16 de juliol, per la qual es dóna publicitat al procediment per a l’emissió de l’acreditació de recerca, d’acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
	RESOLUCIÓ
	IUE/2503/2010, de 16 de juliol, per la qual es dóna publicitat al procediment per a l’emissió de l’acreditació de recerca avançada, d’acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	GAP/2505/2010, de 19 de juliol, per la qual es prorroga el termini d’aprovació i publicació de les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria del procés selectiu per proveir 44 places del cos de titulació superior (su
	bgrup A1) de la Generalitat de Catalunya, salut pública (núm. de registre de la convocatòria 185).
	RESOLUCIÓ
	GAP/2506/2010, de 5 de juliol, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc singular a la Direcció de Serveis (convocatòria de provisió núm. GO/015/10).
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/2504/2010, de 15 de juliol, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc de treball de l’Agència de Protecció de la Salut (convocatòria de provisió núm. SA/016/10).
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT POMPEU FABRA
	RESOLUCIÓ
	de 30 de juny del 2010, per la qual es fa pública la provisió de places de personal acadèmic -catedràtic- en règim de contractació laboral per al curs 2009-2010 (convocatòria núm. 1/2010).
	RESOLUCIÓ
	de 7 de juliol de 2010, per la qual es fa pública la provisió de places de personal acadèmic -catedràtic- en règim de contractació laboral per al curs 2009-2010 (convocatòria núm. 1/2010).
	UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
	RESOLUCIÓ
	de 13 de juliol de 2010, per la qual es fa públic el nomenament com a professor agregat el senyor Jordi Castellà Roca.
	RESOLUCIÓ
	de 15 de juliol de 2010, per la qual es nomena professor titular d’universitat dels cossos docents universitaris el senyor Jordi Barrat Esteve.
	RESOLUCIÓ
	de 15 de juliol de 2010, per la qual es fa públic el nomenament com a professorat agregat del senyor Juan Bautista Fernández Larrea.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	EDICTE
	de 9 de juliol de 2010, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret del Consell de Bombers/es Voluntaris/àries de la Generalitat de Catalunya.
	SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 15 de juliol de 2010, de notificació de diverses resolucions de recursos interposats contra resolucions d’expedients sancionadors en matèria de transport per carretera.
	FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la contractació de serveis.
	GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SAU
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	ANUNCI
	pel qual es fan públiques diverses adjudicacions definitives d’un contracte.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
	EDICTE
	de 12 de juliol de 2010, de notificació de la Resolució de 25 de maig de 2010 relativa a la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada pel senyor Roberto Vives García.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	ANUNCI
	pel qual es fa públic el dipòsit de la modificació dels Estatuts de l’organització empresarial denominada Associació Provincial d’Autotaxi de Lleida (APATAXI).
	ANUNCI
	pel qual es fa públic el dipòsit de la modificació dels Estatuts de l’organització empresarial denominada Associació Provincial Empresarial de Transports de Mercaderies per Carretera de Lleida (ASOTRANSLLEIDA).
	ANUNCI
	pel qual es fa públic el dipòsit dels Estatuts de l’organització empresarial denominada Gremi d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Lleida (GEDAL).
	ANUNCI
	pel qual es fa públic el dipòsit dels Estatuts de l’organització empresarial denominada Unió Patronal Lleidatana (UPLL).
	DEPARTAMENT
	D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis (exp. AN-237/10).
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de subministraments (exp. 198/10).
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	EDICTE
	de 21 de maig de 2010, de notificació de diverses resolucions d’expedients en matèria d’habitatge.
	EDICTE
	De 26 de maig de 2010 , de notificació de diverses resolucions d’expedients en matèria d’habitatge.
	EDICTE
	de 13 juliol de 2010, de notificació d’acord de l’expedient sancionador PC-E-54-2010.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre una sol·licitud de revisió d’autorització ambiental mitjançant avaluació ambiental verificada d’una activitat agroindustrial i de gestor de residus al terme municipal de Ribera d’Ondara (exp. LA-2010/0081).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre una sol·licitud d’autorització ambiental relativa al projecte i estudi d’impacte ambiental d’una activitat extractiva al terme municipal de Ribera d’Ondara (exp. LA-2009/0105).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre una sol·licitud d’autorització ambiental relativa al Projecte i estudi d’impacte ambiental d’una activitat extractiva al terme municipal de Seròs (exp. LA-2008/0015).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre una sol·licitud d’autorització ambiental relativa al Projecte i estudi d’impacte ambiental d’una activitat extractiva al terme municipal de la Baronia de Rialb (exp. LA-2009/0122).
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2002000028).
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT DE BARCELONA
	RESOLUCIÓ
	de 28 de maig de 2010, per la qual s’aprova la creació de nous fitxers de protecció de dades de caràcter personal.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte de serveis.
	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
	ANUNCI
	pel qual es convoca un procediment obert de serveis.
	pel qual es convoca un procediment obert de serveis.
	UNIVERSITAT DE GIRONA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’una obra.
	DIVERSOS
	AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA
	CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA
	CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA
	CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA
	CONSORCI LOCALRET
	CONSORCI SANITARI INTEGRAL
	DUPONT IBÈRICA, SL
	INSTITUT CATALÀ DE RECERCA DE L’AIGUA
	INSTITUT DE RECERCA EN ENERGIA DE CATALUNYA
	MUTUA DE PEIXATERS DE CATALUNYA, MPS
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	ALDOVER
	L’AMETLLA DEL VALLÈS
	ARENYS DE MUNT
	BARCELONA
	BASSELLA
	BENIFALLET
	BERGA
	CALDES DE MONTBUI
	CALONGE
	CASTELLDEFELS
	COPONS
	ESPARREGUERA
	FIGUERES
	FORTIÀ
	L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
	JUNEDA
	LLIÇÀ DE VALL
	EL MASNOU
	MOLINS DE REI
	MONT-ROIG DEL CAMP
	MÓRA LA NOVA
	NAVÀS.
	PALAMÓS
	LA PALMA DE CERVELLÓ
	EL PORT DE LA SELVA
	SALOMÓ
	SANT BOI DE LLOBREGAT
	SANT ESTEVE SESROVIRES
	SANT MARTÍ VELL
	SANT QUIRZA SAFAJA
	SANTA COLOMA DE GRAMENET
	SANTA COLOMA DE QUERALT
	SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
	SORA
	TERRASSA
	TORROELLA DE MONTGRÍ
	TOSSA DE MAR
	ULLDEMOLINS
	LES VALLS D’AGUILAR
	VECIANA
	VILANOVA DEL CAMÍ
	VILA-SACRA
	CONSELL GENERAL
	D’ARAN
	CONSELH GENERAU D’ARAN
	CONSELLS
	COMARCALS
	BAIX EBRE
	MARESME
	PALLARS JUSSÀ
	SOLSONÈS
	DIPUTACIONS
	GIRONA.
	ALTRES
	ORGANISMES
	ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE LA CANONJA
	ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX
	MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE LA FONTSANTA
	ADMINISTRACIÓ 
	DE JUSTÍCIA
	TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA
	EDICTE
	de la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu (exp. 524/2010).
	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. 271/2010).
	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. 273/2010).
	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. 274/2010).
	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. 182/2010).
	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. 203/2010).
	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. 201/2010).
	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. 172/2010).
	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. 158/2009).
	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. 159/2010).
	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. 230/2010).
	AUDIÈNCIES PROVINCIALS
	EDICTE
	de la Secció Dotzena de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de guarda i custòdia (rotlle 256/2010).
	EDICTE
	de la Secció Quarta de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (rotlle 697/2009).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Reus, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 382/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Tortosa, sobre actuacions de divorci contencios (exp. 32/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Badalona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1904/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Manresa, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1276/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 18 de Barcelona, sobre judici de divorci contenciós (exp. 45/2010).

		2010-07-23T17:16:12+0200
	DOGC
	Edició Diari Oficial Generalitat de Catalunya
	Signatura




