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Disposicions

DEPARTAMENT
DE GOVERNACIÓ
I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

ORDRE

GAP/538/2010, de 18 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per 
seleccionar operacions de municipis susceptibles de coinançament pel FEDER, 
per al període 2007-2013, i s’obre la convocatòria per presentar sol·licituds per al 
període 2007-2011, eix 1, Economia del coneixement i innovació i desenvolupament 
empresarial.

La Decisió de la Comissió Europea de 7 de desembre de 2007, per la qual s’adopta 
el Programa operatiu d’intervenció comunitària del Fons europeu de desenvolu-
pament regional en el marc de l’objectiu de competitivitat regional i ocupació de 
Catalunya, estableix els eixos prioritaris a partir de la correspondència entre els 
objectius intermedis del Programa operatiu de Catalunya i les directrius estratègi-
ques comunitàries per als fons estructurals 2007-2013.

D’acord amb l’article 3.2 del Reglament (CE) núm. 1083/2006, del Consell, d’11 
de juliol de 2006, l’objectiu de competitivitat regional i ocupació perseguirà incre-
mentar la competitivitat i l’atractiu de les regions, així com el seu nivell d’ocupació, 
per mitjà de la previsió dels canvis econòmics i socials, amb l’augment i la millora 
de la qualitat de la inversió en capital humà, la innovació, la difusió de la societat 
del coneixement, el foment de l’esperit empresarial, la protecció i millora del medi 
ambient, l’accessibilitat, l’adaptabilitat dels treballadors i les empreses, i el desen-
volupament de mercats laborals no excloents.

Així mateix, el títol VI de l’esmentat Reglament CE 1083/2006 i l’apartat 4t de la 
Decisió de la Comissió Europea de 7 de desembre de 2007 designen les autoritats 
encarregades de la gestió, el seguiment i el control del Programa operatiu corres-
ponent a Catalunya, que són: la Subdirecció General d’Administració del FEDER, 
del Ministeri d’Economia i Hisenda, com a autoritat de gestió designada per l’Estat 
espanyol per gestionar el Programa operatiu; la Subdirecció General de Certificació 
i Pagaments del Ministeri d’Economia i Hisenda, com a autoritat de certificació 
designada per l’Estat espanyol per certificar les declaracions de despeses i les sol-
licituds de cobrament davant de la Comissió Europea; la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, dependent del Ministeri d’Economia i Hisenda, com a 
autoritat d’auditoria designada per l’Estat espanyol per verificar el funcionament 
efectiu del sistema de gestió, sens perjudici de les comeses que descriu el Programa 
operatiu del FEDER de Catalunya de 2007-2013 que durà a terme la Intervenció 
General de la Generalitat de Catalunya; la Direcció General d’Anàlisi i Política 
Econòmica del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, 
com a organisme intermedi designat pel Govern de Catalunya, d’acord amb l’arti-
cle 59.2 del Reglament (CE) 1083/2006, per executar les comeses de l’autoritat de 
gestió que preveu l’article 60 del mateix Reglament dins del seu àmbit d’actuació, 
recollides en el Programa operatiu del FEDER de Catalunya de 2007-2013, i, final-
ment, la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, la qual com a organisme 
responsable del tram local del Programa operatiu del FEDER Catalunya 2007-2013, 
és la coordinadora de projectes locals, anomenada òrgan intermediari i encarregat 
de la gestió, seguiment i control d’aquesta part específica del FEDER que té com a 
beneficiaris els ens locals de Catalunya, d’acord amb les funcions que li atorga el 
Decret 421/2006 de creació, denominació i àmbit de competència dels departaments 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Per tot plegat, aquesta Ordre que exhaureix l’assignació de recursos en el tram 
local del FEDER eix 1, Economia del coneixement i innovació i desenvolupament 
empresarial, pel període 2007-2013, aprova les bases per seleccionar ajuntaments 
de Catalunya per al període 2007-2011.

D’acord amb tot l’exposat,
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ORDENO:

Article 1
Aprovar les bases reguladores per seleccionar operacions dels municipis que si-

guin susceptibles de cofinançament del FEDER, que consten en l’annex 1 d’aquesta 
Ordre.

Article 2
Obrir la convocatòria 2007-2011 per presentar sol·licituds de projectes susceptibles 

de ser cofinançats pel FEDER, eix 1, per al període de programació 2007-2013 del 
programa operatiu FEDER Catalunya.

Article 3
L’import global destinat a aquesta convocatòria és d’1.745.779,00 euros.

Article 4
Les sol·licituds s’han de presentar en el lloc i la forma indicats a les bases regu-

ladores, en un termini de 15 dies a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta 
Ordre en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Article 5
El director general d’Administració Local serà l’òrgan competent per resoldre 

aquesta convocatòria, inclosos els requeriments previs que es puguin formular.

Article 6
Les operacions objecte d’aquesta convocatòria no es poden haver iniciat abans 

de l’1 de gener de 2007 i hauran d’estar executades i pagades el 31 de desembre 
de 2011.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.

Contra l’acte de convocatòria, que exhaureix la via administrativa, els ens locals 
poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de la data de publicació 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Amb caràcter previ, els ens locals poden formular requeriment davant el conseller 
del Departament de Governació i d’Administració Públiques en el termini de dos 
mesos, a comptar de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb el que estableix 
l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

Barcelona, 18 de novembre de 2010

JORDI AUSÀS I COLL

Conseller de Governació i Administracions Públiques

ANNEX 1

Bases reguladores

—1 Objecte
Aquestes bases tenen com a objecte establir els requisits i el procediment per a la 

selecció de les operacions de municipis susceptibles de cofinançament del FEDER 
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(Programa operatiu de Catalunya 2007-2013 objectiu de competitivitat regional i 
ocupació), que consten a la base 5 d’aquesta Ordre.

—2 Règim jurídic
Aquestes bases estan sotmeses, en totes les seves consideracions, al contingut de 

la Decisió de la Comissió Europea de 7 de desembre de 2007, per la qual s’aprova el 
Programa operatiu d’intervenció comunitària del Fons europeu de desenvolupament 
regional i ocupació de Catalunya, així com al conjunt de la normativa comunitària 
i, específicament, a les disposicions següents:

a) El Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, d’11 de juliol de 2006, pel 
qual s’estableixen les disposicions generals relatives al Fons europeu de desenvo-
lupament regional, al Fons social europeu i al Fons de cohesió i pel qual es deroga 
el Reglament (CE) núm. 1260/1999.

b) El Reglament (CE) núm. 1828/2006 de la Comissió, de 8 de desembre de 2006, 
que fixa les normes de desenvolupament pel Reglament (CE) núm. 1083/2006 del 
Consell pel qual s’estableixen les disposicions generals relatives al Fons europeu 
de desenvolupament regional, al Fons social europeu i al Fons de cohesió, i el Re-
glament (CE) núm. 1080/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al Fons 
europeu de desenvolupament regional.

c) El Reglament (CE) núm. 1080/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 
5 de juliol de 2006, relatiu al Fons europeu de desenvolupament regional i pel qual 
es deroga el Reglament (CE) núm. 1783/1999.

d) L’Ordre EHA/524/2008, de 26 de febrer, per la qual s’aproven les normes 
sobre la despesa subvencionable dels programes operatius del FEDER i Fons de 
cohesió.

Així mateix, també seran d’aplicació a la convocatòria i s’hauran de complir 
durant tot el procés de gestió del FEDER les circulars, orientacions i altres actes 
normatius que en l’exercici de les seves funcions puguin dictar les autoritats desig-
nades pel Programa operatiu.

—3 Requisits dels ens beneficiaris
3.1 Poden ser ens beneficiaris d’aquesta convocatòria els municipis de Catalunya 

que no hagin estat beneficiaris en algun dels eixos del tram local del FEDER, dins 
del programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013.

3.2 Els ens beneficiaris són, amb caràcter general, els executors de cadascuna de 
les operacions, llevat dels casos en què, en virtut de la seva facultat d’autoorganització 
i en el marc dels acords corresponents, l’ens beneficiari decideixi que l’operació 
l’executi un altre ens públic. En aquest cas, l’existència d’un ens executor diferent 
del beneficiari s’ha de comunicar en el moment de presentar la sol·licitud.

En aquest sentit, i en el cas que les operacions siguin executades per un ens públic 
diferent del beneficiari, aquest ens executor ha d’executar la totalitat de l’operació 
amb mitjans propis o bé ha de contractar el conjunt de les tasques adscrites a l’ope-
ració, amb el benentès que en cap cas l’ens executor pot delegar per segona vegada 
aquesta execució en un altre ens. Així mateix, i en relació amb la certificació de 
les despeses associades al projecte per part de l’ens beneficiari, cal tenir en compte 
el que disposa la base 13.7.

—4 Obligacions de l’ens beneficiari
a) Dur a terme les operacions previstes en el projecte que ha estat objecte de 

cofinançament.
b) Comunicar a la Direcció General d’Administració Local la modificació de 

qualsevol circumstància relativa al projecte.
c) Facilitar a la Direcció General d’Administració Local la informació que li sigui 

sol·licitada en relació amb el desenvolupament i execució del projecte cofinançat.
d) Complir la normativa d’informació i publicitat comunitària continguda en 

els articles 8 i 9 i en l’annex 1 del Reglament (CE) 1828/2006, de 8 de desembre 
de 2006.
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e) Conservar tota la documentació justificativa relacionada amb les despeses i 
les auditories corresponents per mantenir una pista d’auditoria adequada durant un 
termini de tres anys a partir del tancament total o parcial del Programa operatiu, i 
assegurar-se que aquesta documentació estigui disponible per ser inspeccionada 
per les persones i els organismes competents en la matèria (personal autoritzat per 
les autoritats de gestió, de certificació o d’auditoria, organisme intermedi, personal 
funcionari autoritzat de la Comunitat Europea), tal com disposen l’article 90 del 
Reglament (CE) 1083/2006, de 31 de juliol de 2006, i l’article 19 del Reglament 
(CE) 1828/2006, de 8 de desembre de 2006.

f) Complir el que disposa la normativa de l’Estat i de la Unió Europea en matèria 
de contractació pública.

g) En el supòsit que l’ens local pretengui que l’execució la dugui a terme un ens 
diferent del beneficiari, cal que aquest presenti la documentació acreditativa de 
l’acord subscrit entre l’ens beneficiari i l’ens executor, així com la condició d’ens 
públic d’aquest últim.

h) Totes les altres obligacions que estableixen aquestes bases, la normativa en 
matèria de subvencions i la normativa comunitària.

—5 Operacions objecte de cofinançament: eixos i categories
Considerant el caràcter específic d’aquesta convocatòria destinada a municipis 

que no hagin estat beneficiaris del FEDER PO 2007-2013, es possibilita que les 
operacions s’assignin a les categories de l’eix 1 previstes en l’annex 4 del Reglament 
(CE) 1083/2006 i que són les següents:

5.1 Transferència de tecnologia i millora de les xarxes de cooperació entre 
petites empreses, pimes, entre aquestes i altres empreses i universitats, centres 
d’ensenyament postsecundari de tot tipus, autoritats regionals, centres de recerca i 
enclavaments científics i tecnològics (parcs científics o tecnològics, tecnòpolis, etc.). 
Suport a la transferència de tecnologia i a la millora de xarxes de cooperació.

5.2 Inversió en empreses directament relacionades amb la investigació i la 
innovació. Suport a activitats emprenedores.

5.3 Altres inversions en empreses. Impuls del creixement empresarial d’em-
preses locals amb projecció global.

5.4 Serveis i aplicacions per al ciutadà. Impuls de l’administració electrònica 
com a eix de l’atenció ciutadana.

—6 Subvencionabilitat de la despesa
D’acord amb aquestes bases i en relació amb les operacions definides en la base 

anterior, s’entén per despesa subvencionable qualsevol despesa corrent o d’inversió 
que compleixi la normativa d’acord amb l’Ordre EHA/524/2008, de 26 de febrer, 
per la qual s’aproven les normes sobre la despesa subvencionable dels programes 
operatius del FEDER i Fons de cohesió (BOE núm. 53, d’1.3.2008).

—7 Percentatge de finançament dels ajuts
La taxa de cofinançament dels ajuts FEDER és del 50% de la despesa subvenci-

onable determinada i incorporada al Programa operatiu del FEDER de Catalunya 
de 2007-2013.

—8 Import dels projectes
Els projectes presentats han de tenir una despesa subvencionable mínima de 

200.000,00 euros i màxima de 2.000.000,00 d’euros.

—9 Requisits del projecte susceptible de cofinançament
El projecte susceptible de ser cofinançat ha de complir els requisits següents:
a) El projecte no ha d’haver conclòs abans de la data a partir de la qual es consideri 

subvencionable, que és la data de resolució de la convocatòria.
b) El projecte s’ha d’adequar als objectius, eix i categories que estableixin el 

Programa operatiu i els documents que el despleguin.
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c) El projecte pot adoptar les modalitats d’inversió, estudis, treballs tècnics, 
projectes o actuacions de demostració i/o difusió. Totes les inversions s’han de 
poder lliurar a l’ús públic, totalment, una vegada executada l’operació objecte de 
cofinançament.

d) El projecte cofinançat no haurà de patir, abans que transcorrin cinc anys des 
de la seva finalització, cap modificació de la qual es derivi un canvi en la naturalesa 
de la propietat.

—10 Termini d’inici de les operacions (subvencionalitat de la despesa) i de 
finalització

El període de programació està comprès entre l’1 de gener de 2007 i el 31 de 
desembre de 2011, sens perjudici de la possible ampliació que disposa l’article 56 
del Reglament (CE) 1083/2006.

—11 Incompatibilitats
11.1 En els projectes cofinançats no es pot donar el supòsit de doble finança-

ment de les despeses imputades al projecte amb altres ajuts procedents de règims 
comunitaris o nacionals que rebin finançament comunitari, ni es poden rebre ajuts 
d’altres programes operatius cofinançats pel FEDER diferents del Programa operatiu 
regional i ocupació de Catalunya 2007-2013.

11.2 Aquest ajut és incompatible si ja s’és beneficiari d’un ajut FEDER del 
període de programació del PO 2007-2013.

—12 Projectes generadors d’ingressos
Als efectes d’aquestes bases i en relació amb els projectes que superin el milió 

d’euros generadors d’ingressos, és aplicable el que estableix l’article 55 del Regla-
ment (CE) 1083/2006, modificat pel Reglament (CE) núm. 134172008, del Consell, 
de 18 de desembre de 2008.

—13 Procediment
13.1 Sol·licituds i termini:
El termini de presentació de sol·licituds per al procés de selecció serà el que 

estableixi la corresponent convocatòria. En cap cas els ens beneficiaris podran 
presentar més d’una sol·licitud per convocatòria.

Les sol·licituds s’han de presentar per escrit en el Registre general del Depar-
tament de Governació i Administracions Públiques (Via Laietana, 26, Barcelona) 
o per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

13.2 Documentació:
A les sol·licituds s’hi haurà d’adjuntar la documentació que s’indica a continu-

ació:
a) Memòria explicativa de l’operació i, com a mínim, avantprojecte, quan sigui 

procedent.
b) Plànols generals i plànols de situació, a escala suficient per identificar l’ope-

ració, i certificat expedit per l’òrgan competent que acrediti la disponibilitat del 
terreny i/o dels béns immobles.

c) Pressupost detallat de l’execució de les operacions.
d) Estimació d’ingressos, si s’escau.
e) Calendari d’execució del projecte.
f) Si el projecte s’ha de dur a terme en territori de “Xarxa natura 2000”, certi-

ficat que l’execució del projecte no està immers en les afectacions generals de les 
directrius de la “Xarxa natura 2000”.

g) Declaració d’impacte ambiental, si se’n disposa en el moment de presentació 
de la sol·licitud, o certificat que acrediti que per a l’execució del projecte no es re-
quereix el tràmit d’avaluació d’impacte ambiental. Els projectes que requereixin la 
declaració d’impacte ambiental només són susceptibles de ser subvencionats si es 
disposa d’aquesta declaració en el moment de resolució de la convocatòria.
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h) En el supòsit que l’ens local pretengui que l’execució la dugui a terme un ens 
diferent del beneficiari, cal que aquest presenti la documentació acreditativa de 
l’acord subscrit entre l’ens beneficiari i l’ens executor, així com la condició d’ens 
públic d’aquest últim.

La documentació annexa a les sol·licituds s’ha de presentar en format de text 
(Word), de full de càlcul (Excel), de PDF o d’Autocad (plànols).

13.3 Òrgan de selecció del projecte:
El Comitè de Selecció és l’òrgan encarregat de la selecció del projecte i està 

integrat pels titulars de les unitats següents:
Subdirecció General de Cooperació Local de la Direcció General d’Administració 

Local del Departament de Governació i Administracions Públiques.
Subdirecció General de Programació de la Direcció General d’Anàlisi i Política 

Econòmica del Departament d’Economia i Finances.
13.4 Criteris de selecció:
Els criteris de selecció i priorització específics d’aquest eix, que despleguen i 

concreten els aprovats pel Comitè de Seguiment del Programa operatiu del FEDER 
de Catalunya de 2007-2013 són, en ordre decreixent de puntuació, els següents:

a) Criteris de qualitat: nivell d’excel·lència en el disseny del projecte i incidència 
en la transferència de tecnologia:

Disponibilitat d’un pla de difusió i transferència de resultats.
Disponibilitat, in situ, de grups d’investigació per afavorir la transferència de 

tecnologia i la projecció global de les empreses.
L’impuls d’espais per a la investigació, el desenvolupament i la transferència de 

tecnologia.
Que afecti sectors de negoci d’alt valor afegit.
Que signifiqui un suport a noves empreses o als nous emprenedors.
Vinculació del projecte amb altres equipaments i/o infraestructures existents o 

planificades del territori clau per a la competitivitat: universitats, centres tecnolò-
gics i/o d’investigació, infraestructures telemàtiques, infraestructures de mobilitat, 
polígons d’activitat econòmica, etc.

b) Criteris socioeconòmics:
Creació, manteniment o consolidació de llocs de treball de qualitat i de capacitat 

formativa, molt especialment si afecten col·lectius desfavorits.
Percentatge d’habitants directament beneficiats per les operacions respecte de 

la població total de referència.
Taxa d’atur elevada.
Impacte de gènere.
Accessibilitat per a les persones discapacitades.
Que els projectes tinguin un gran impacte en la creació de riquesa dels territo-

ris.
c) Criteris de maduresa: grau de desenvolupament del projecte i existència 

d’antecedents que li aportin solidesa:
Grau de compromís de l’ens local amb el projecte.
Estat administratiu del projecte d’obra: avantprojecte, projecte bàsic, projecte 

executiu, projecte licitat o projecte en execució.
Titularitat pública dels terrenys o immobles on es dugui a terme l’actuació.
Que es disposi de cofinançament per a l’execució de l’actuació.
Operacions emmarcades en projectes globals del territori i/o estratègics.
d) Criteris de complementarietat: sinergies amb altres projectes del territori:
La complementarietat de l’operació amb altres projectes i programes del De-

partament de Governació i Administracions Públiques, altres departaments de la 
Generalitat de Catalunya i altres administracions (diputacions provincials, consells 
comarcals, Administració General de l’Estat, etc.), de suport al desenvolupament 
local i, en particular, a les pimes locals, sempre que cap d’aquests altres projectes 
i programes estigui finançat per fons europeus.
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El fet que l’operació formi part d’un pla integral o d’un pla de desenvolupament 
més ampli i que el seu finançament no sigui incompatible amb altres fons o pro-
grames europeus.

e) Criteris innovadors: aportació de novetats per part dels projectes:
Ús i difusió de noves tecnologies en àmbits on no s’utilitzaven anteriorment.
Grau d’innovació: aplicació de mètodes no utilitzats en l’àmbit local o importació 

i adaptació d’experiències d’altres zones.
13.5 Procés de selecció:
La Direcció General d’Administració Local estudiarà les sol·licituds presentades, 

exclourà les que no compleixin els requisits i trametrà al Comitè de Selecció les 
restants perquè aquest òrgan valori els projectes amb els criteris que estableix la 
base 13.4.

Aplicats els criteris esmentats, vist l’import de les demandes i amb les disponi-
bilitats corresponents a les categories dels ens locals dins el Programa operatiu, les 
sol·licituds es distribuiran en tres llistes:

a) Projecte seleccionat al qual s’assigna la despesa subvencionable i el cofinan-
çament FEDER.

b) Projectes subvencionables, sense determinació de despesa subvencionable 
ni cofinançament FEDER.

c) Llista de sol·licituds desestimades.
13.6 Resolució i notificació:
Amb la proposta prèvia del Comitè de Selecció i un cop informada la Comissió 

de Govern Local de Catalunya per mitjà de la Subcomissió de Règim Econòmic, 
el director general d’Administració Local dictarà resolució sobre la incorporació a 
les categories del Programa operatiu de les operacions incloses en la llista d’ope-
racions seleccionades a les quals s’assigna cofinançament FEDER, així com de la 
classificació que ha correspost a la resta de les sol·licituds. En el primer dels casos, 
la resolució especificarà l’ens responsable, l’actuació, la categoria i la despesa 
subvencionable.

La notificació de la resolució amb què finalitzarà aquest procediment es durà a 
terme mitjançant la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Paral·lelament i a efectes únicament informatius, la Direcció General d’Admi-
nistració Local comunicarà, de manera individualitzada a cadascun dels ens sol-
licitants, el resultat del procediment de selecció.

Contra la resolució del director general d’Administració Local, que exhaureix la 
via administrativa, els ens locals poden interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a 
comptar de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
Amb caràcter previ, els ens locals poden formular requeriment previ davant el di-
rector general d’Administració Local en el termini màxim de dos mesos a comptar 
de l’endemà de la publicació, d’acord amb el que estableix l’article 44 de la Llei 
29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar 
des de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds. Si trans-
corregut el termini de resolució i notificació no s’ha dictat una resolució expressa, 
la sol·licitud s’entendrà desestimada, d’acord amb el que preveu l’article 3 de la 
Llei 23/2002, de 18 de novembre, d’adequació de procediments administratius en 
relació amb el silenci administratiu.

L’ens local ha d’acceptar la subvenció i trametre el compromís de finançament 
en el termini de 60 dies a partir de la notificació de la subvenció.

13.7 Execució de projecte:
A mesura que s’executi el projecte, l’ens beneficiari certificarà de manera se-

mestral, per mitjà de la plataforma eaCat, els pagaments efectivament realitzats i 
informarà sobre l’estat de la contractació, del projecte, de les despeses de personal 
i de l’execució dels indicadors operatius requerits. En cas que l’ens beneficiari sigui 
diferent de l’executor, per poder emetre la certificació semestral de despeses caldrà 
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que, prèviament, l’ens executor hagi efectuat pagaments als proveïdors i que l’ens 
beneficiari també hagi efectuat els pagaments corresponents a l’ens executor.

A més, tal com disposa el punt 4 d’aquestes bases, l’ens beneficiari haurà de tenir 
tots els documents justificatius relacionats amb les despeses efectuades i conservar-
los en el seu poder, així com complir la normativa de l’Estat i de la Unió Europea 
en matèria de contractació pública. Aquestes obligacions, igualment, també li 
pertocaran a l’ens executor, en cas que sigui diferent de l’ens beneficiari.

13.8 Control:
La Direcció General d’Administració Local efectuarà les verificacions adminis-

tratives i in situ que estableix la normativa comunitària. A aquests efectes, podrà 
requerir de l’ens beneficiari la documentació que acrediti que la despesa declarada 
és real, que els béns s’han lliurat o els serveis s’han prestat de conformitat amb la 
decisió aprovatòria i que les operacions i despeses compleixen les normes comu-
nitàries i nacionals.

Així mateix, i d’acord amb les seves funcions, la Intervenció General de la Ge-
neralitat de Catalunya durà a terme l’activitat de control que estableix el Programa 
operatiu del FEDER de Catalunya.

13.9 Pagament:
La Direcció General d’Administració Local verificarà la despesa certificada, 

elaborarà un informe i el traslladarà a la Direcció General d’Anàlisi i Política Eco-
nòmica per a la seva revisió.

La Direcció General d’Anàlisi i Política Econòmica, un cop hagi verificat que la 
certificació compleix les condicions requerides, la remetrà a la Subdirecció General 
de Certificació i Pagaments del Ministeri d’Economia i Hisenda, òrgan que assumeix 
les competències d’elaborar i trametre a la Comissió Europea les certificacions de 
les declaracions de despesa i les sol·licituds de pagament, d’acord amb l’article 61 
del Reglament (CE) núm. 1083/2006.

La Comissió Europea efectuarà els pagaments en el termini màxim de dos me-
sos a partir de la data en què la sol·licitud de pagament quedi enregistrada davant 
d’aquest òrgan.

—14 Modificacions
14.1 Durant el procés de selecció el director general d’Administració Local, 

segons les necessitats de la programació i a proposta del Comitè de Selecció, podrà 
modificar l’adscripció del projecte cofinançat a una altra categoria del Programa 
operatiu.

14.2 Per raons d’eficàcia i simplicitat administrativa, la Direcció General 
d’Administració Local, a proposta de la Comissió Tècnica, podrà modificar el 
títol i la descripció amb què els ens sol·licitants han presentat els seus projectes 
subvencionables respectant-ne l’objecte i la finalitat.

14.3 Un cop l’operació ha estat inclosa en la llista d’operacions cofinançades, a 
petició de l’ens beneficiari i a proposta del Comitè de Selecció, el director general 
d’Administració Local resoldrà de manera motivada el canvi d’ens executor o qual-
sevol altre canvi que pugui produir-se en la destinació de la subvenció, respectant 
el contingut i la finalitat de l’operació i el període.

14.4 Totes aquestes modificacions s’aprovaran per resolució del director gene-
ral d’Administració Local, degudament motivada, que es notificarà als ens locals 
beneficiaris.

—15 Revocació
En cas d’incompliment de qualsevol de les obligacions que ha de dur a terme l’ens 

beneficiari, el Comitè de Selecció proposarà a la Direcció General d’Administració 
Local la revocació total o parcial del cofinançament assignat a l’operació. El director 
general d’Administració Local, després de donar audiència a l’ens local, emetrà la 
resolució que escaigui, la qual serà notificada a l’ens interessat.
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—16 Renúncia
L’ens beneficiari de la subvenció del FEDER pot renunciar, totalment o parcialment, 

a la subvenció per al cofinançament de l’operació. De la renúncia a la subvenció 
se’n donarà compte a la Direcció General d’Administració Local, que l’acceptarà 
sense més tràmit, amb l’única finalitat de finalitzar formalment el procediment, en 
els termes establerts en l’article 91 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

—17 Aplicació de romanents
La baixa de l’operació, ja sigui per renúncia o per revocació total o parcial, com-

portarà l’obligació de retornar qualsevol quantitat que s’hagi percebut per aquest 
concepte amb càrrec al FEDER.

ANNEX 2

Deinicions

Fons europeu de desenvolupament regional: instrument financer destinat a reduir 
les disparitats entre els nivells de desenvolupament de les diferents regions europees 
i contribuir al desenvolupament de les activitats econòmiques, dins l’objectiu de 
competitivitat i ocupació.

Programa operatiu: document presentat per l’estat membre i aprovat per la Comissió, 
en el qual es recull una estratègia de desenvolupament a realitzar per una o diverses 
regions, en el marc de cada objectiu de la política regional per un determinat període 
de programació amb l’ajuda dels fons.

Eix prioritari: cadascuna de les prioritats de l’estratègia del Programa operatiu que 
comprèn un grup d’operacions relacionades entre elles, els objectius de les quals 
siguin quantificables.

Categoria de despeses: línia prioritària d’intervenció dins d’un eix del Programa 
operatiu recollida en l’annex IV del Reglament (CE) 1083/2006.

Operació: projecte seleccionat per ser executat i cofinançat, d’acord amb els criteris 
establerts pel Comitè de Seguiment Territorial, i que permet assolir els objectius 
de l’eix prioritari en què s’inclou. En el Reglament (CE) 1083/2006, “operació” 
s’assimila a “actuació”.

Beneficiari: ens local de Catalunya o consorci en què participen ens locals de 
Catalunya que rep cofinançament del FEDER i que ha de dur a terme les operacions 
seleccionades.

Cofinançament: el Reglament (CE) 1083/2006 regula els principis aplicables a les 
ajudes, concretament els principis de complementarietat i addicionalitat, que preve-
uen que les intervencions dels fons complementen les operacions previstes per les 
autoritats nacionals, regionals i locals, i contribueixen a les despeses estructurals 
de naturalesa pública.

Despesa pública: contribució pública al finançament d’operacions que tinguin 
el seu origen en el pressupost de l’Estat, de les autoritats regionals i locals, de les 
comunitats europees, així com les despeses d’anàloga naturalesa.

Despesa subvencionable: despesa efectivament realitzada i pagada durant el pe-
ríode subvencionable i que compleix la norma comunitària, nacional i sectorial 
aplicable.

Autoritat de gestió: autoritat pública, nacional, regional o local, o un organisme públic 
o privat designat per l’estat membre per gestionar el Programa operatiu. L’autoritat 
de gestió designada pel Programa operatiu de Catalunya és la Subdirecció General 
d’Administració del FEDER del Ministeri d’Economia i Hisenda.
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Autoritat de certificació: autoritat o organisme públic, nacional, regional o local, 
designat per l’estat membre a fi de certificar les declaracions de les despeses i les 
sol·licituds de pagament abans de trametre-les a la Comissió. L’autoritat de certifi-
cació designada pel Programa operatiu a Catalunya és la Subdirecció General de 
Certificació i Pagaments de la Direcció General de Fons Comunitaris del Ministeri 
d’Economia i Hisenda.

Autoritat d’auditoria: autoritat pública, nacional, regional o local, funcionalment 
independent de les autoritats de gestió i de certificació, designada per l’estat membre 
per a cada Programa operatiu i responsable de verificar el funcionament efectiu 
del sistema de gestió i control. L’autoritat d’auditoria és la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, dependent del Ministeri d’Economia i Hisenda, sens 
perjudici que la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya assumeixi les 
funcions d’autoritat d’auditoria establertes en el Programa operatiu del FEDER de 
Catalunya de 2007-2013.

Organisme intermedi: organisme de caràcter públic designat per l’estat membre, 
que actua sota la responsabilitat de l’autoritat de gestió o que exerceix competències 
en nom de l’autoritat esmentada en relació amb els beneficiaris que executen les 
operacions. L’organisme intermedi designat pel Programa operatiu a Catalunya és 
la Direcció General d’Anàlisi i Política Econòmica del Departament d’Economia i 
Finances de la Generalitat de Catalunya.

Organisme intermediari (organisme responsable del tram local del FEDER o coor-
dinador de projectes locals): organisme o servei de caràcter públic o privat designat 
per l’organisme intermedi com a responsable del tram local del FEDER, al qual es 
deleguen les tasques que corresponen a l’organisme intermedi. L’organisme res-
ponsable del tram local del FEDER designat pel Programa operatiu de Catalunya 
és la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i 
Administracions Públiques.

Certificat i declaració de despeses-sol·licitud de pagament: document acreditatiu de 
les despeses efectivament realitzades durant un període i en un àmbit determinat. 
Aquest document és generat pel sistema informatitzat a partir de la informació 
sobre les operacions que hi hagin introduït l’organisme intermedi i l’autoritat de 
gestió. L’autoritat de certificació trametrà aquest document, un cop verificat, a la 
Comissió Europea.

Comitè de seguiment del Programa operatiu de Catalunya de 2007-2013: òrgan 
creat per l’estat membre, d’acord amb l’autoritat de gestió, per garantir l’eficàcia i 
la qualitat de l’execució del Programa operatiu i que s’encarrega, entre altres tas-
ques, d’estudiar, aprovar i revisar els criteris de selecció de les operacions objecte 
de finançament.

(10.321.017)


	DISPOSICIONS
	DEPARTAMENT
	DE LA PRESIDÈNCIA
	ACORD
	GOV/208/2010, de 16 de novembre, pel qual es traspassa la gestió de serveis socials especialitzats al Consorci de Serveis Socials de Barcelona i els corresponents mitjans materials i econòmics.
	ACORD
	GOV/214/2010, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el nou text dels Estatuts de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	RESOLUCIÓ
	ECF/3709/2010, de 28 d’octubre, per la qual es concedeix l’autorització administrativa, l’aprovació i modificació d’un projecte i el reconeixement de la utilitat pública d’una instal·lació elèctrica al terme municipal de Sant Joan les Fonts (exp. 9.578/20
	10-AT).
	RESOLUCIÓ
	ECF/3719/2010, de 10 de novembre, per la que es dóna publicitat al Conveni de col·laboració entre l’Agència Tributària de Catalunya i la Fàbrica de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda, per a la fabricació de distintius tipus B i C per a màquines recre
	atives per a l’any 2008.
	RESOLUCIÓ
	ECF/3720/2010, de 9 de novembre, per la que es dóna publicitat al Conveni de col·laboració entre la Direcció General de Trànsit, dependent del Ministeri de l’Interior, i l’Agència Tributària de Catalunya, en matèria d’intercanvi i cessió d’informació a ef
	ectes tributaris.
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	ORDRE
	GAP/538/2010, de 18 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar operacions de municipis susceptibles de cofinançament pel FEDER, per al període 2007-2013, i s’obre la convocatòria per presentar sol·licituds per al període 2007
	-2011, eix 1, Economia del coneixement i innovació i desenvolupament empresarial.
	ORDRE
	GAP/539/2010, de 16 de novembre, per la qual es regula la presentació telemàtica dels qüestionaris dels pressupostos, de les liquidacions dels pressupostos dels ens locals de Catalunya, dels ens dependents i d’altres entitats públiques i es crea l’Inventa
	ri públic de control del compliment de les obligacions de tramesa de la documentació economicofinancera al Departament de Governació i Administracions Públiques i a la Sindicatura de Comptes.
	RESOLUCIÓ
	GAP/3714/2010, de 18 de novembre, de convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l’exercici 2011.
	RESOLUCIÓ
	GAP/3725/2010, de 18 de novembre, per la qual es dóna publicitat a les subvencions que el Departament de Governació i Administracions Públiques ha concedit a municipis amb una població de fins a 5.000 habitants per a l’adquisició de vehicles destinats a t
	asques i serveis municipals l’any 2010.
	RESOLUCIÓ
	GAP/3735/2010, de 18 de novembre, sobre la selecció d’operacions dels ens locals de la demarcació de Barcelona susceptibles de cofinançament pel FEDER per al període 2007-2013, eix 1 (economia del coneixement i innovació i desenvolupament empresarial).
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 15 de novembre de 2010, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques referent al municipi de Figueres.
	EDICTE
	de 16 de novembre de 2010, sobre una resolució del director general d’Urbanisme, per la qual s’aprova la trama urbana consolidada del municipi de Sant Fost de Campsentelles.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	ACORD
	GOV/206/2010, de 16 de novembre, pel qual es declara com a element festiu patrimonial d’interès nacional Les Tres Gràcies de Reus.
	ACORD
	GOV/207/2010, de 16 de novembre, pel qual es declara com a element festiu tradicional d’interès nacional el Cós de Sant Antoni de Vila-seca.
	ACORD
	GOV/212/2010, de 16 de novembre, pel qual es declara festa patrimonial d’interès nacional la festa de la Fia-faia de Bagà i Sant Julià de Cerdanyola.
	ACORD
	GOV/213/2010, de 16 de novembre, pel qual s’atorga a l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans una concessió per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	ACORD
	GOV/215/2010, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	ORDRE
	AAR/537/2010, de 8 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment del cessament anticipat de l’activitat agrària, i es convoquen els corresponents a l’any 2010.
	RESOLUCIÓ
	AAR/3715/2010, de 19 de novembre, per la qual es fa públic el Conveni regulador signat pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, SEIASA del Nordeste, SA, i la comunitat de regants de Bassanova per a la construcció i explotació de les obres
	 de modernització i consolidació dels regadius de la comunitat de regants de Bassanova del Canal d’Aragó i Catalunya.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	ORDRE
	TRE/536/2010, de 18 de novembre, per la qual es garanteix el servei essencial d’assistència sanitària que presten el personal facultatiu i el personal d’infermeria de l’Equip Atenció Primària de Móra la Nova - Móra d’Ebre dependent de l’Institut Català de
	 la Salut.
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	TRE/3713/2010, de 8 d’octubre, per la qual es modifica la Resolució TRE/3767/2009, de 30 de novembre, per la qual es publica el qüestionari d’avaluació de la qualitat de les accions formatives adreçades prioritàriament a treballadors/ores desocupats/ades 
	que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	ACORD
	GOV/209/2010, de 16 de novembre, sobre la declaració d’ocupació urgent dels béns i els drets afectats d’expropiació per les obres del Projecte bàsic del nou dipòsit d’Òdena, als termes municipals d’Òdena i d’Igualada.
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	RESOLUCIÓ
	ECF/3726/2010, de 21 d’octubre, de cessament del senyor Juan Manuel Manchón Macias com a cap de Comunicació i Relacions amb els Mitjans del Gabinet del Conseller d’Economia i Finances.
	RESOLUCIÓ
	ECF/3727/2010, de 3 de novembre, de cessament del senyor Alejandro Rodríguez Anglada com a assessor del/de la conseller/a d’Economia i Finances.
	RESOLUCIÓ
	ECF/3728/2010, de 28 d’octubre, de cessament de la senyora Montserrat Penalva García com a supervisora de Comptabilitat i Control de la Intervenció General del Departament d’Economia i Finances.
	RESOLUCIÓ
	ECF/3729/2010, de 28 d’octubre, per la qual es modifica la Resolució ECF/2183/2010, de 4 de juny, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs de comandament i dos llocs singulars de la Secretaria General (con
	vocatòria de provisió núm. EC/015/10).
	RESOLUCIÓ
	ECF/3730/2010, de 3 de novembre, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió per a la provisió del lloc de supervisor/a de comptabilitat i control de la Intervenció General (convocatòria de provisió n
	úm. EC/017/10).
	RESOLUCIÓ
	ECF/3731/2010, de 9 de novembre, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs singulars i dos llocs de comandament de la Direcció General d’Energia i Mines (convocatòria de provisió núm. E
	C/016/10).
	RESOLUCIÓ
	ECF/3732/2010, de 22 d’octubre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de quatre llocs singulars de la Secretaria General del Departament d’Economia i Finances (convocatòria de provisió núm. EC/023/10).
	RESOLUCIÓ
	ECF/3733/2010, de 28 d’octubre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs singulars de la Direcció General de Contractació Pública (convocatòria de provisió núm. EC/024/10).
	RESOLUCIÓ
	ECF/3734/2010, de 28 d’octubre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc singular de l’Agència Catalana del Consum (convocatòria de provisió núm. EC/025/10).
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	ACORD
	GOV/205/2010, de 16 de novembre, pel qual s’aprova l’oferta parcial d’ocupació pública per a l’any 2010, d’onze places de personal laboral fix del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
	RESOLUCIÓ
	GAP/3721/2010, de 4 de novembre, per la qual es fan públiques resolucions en matèria de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal.
	RESOLUCIÓ
	GAP/3723/2010, de 16 de novembre, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc singular a la Direcció de Serveis del Departament de Governació i Administracions Públiques (convocatòria de pro
	visió núm. GO/012/10).
	RESOLUCIÓ
	GAP/3724/2010, de 16 de novembre, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs singulars a la Secretaria d’Acció Ciutadana (convocatòria de provisió núm. GO/014/10).
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	RESOLUCIÓ
	JUS/3716/2010, de 9 de novembre, de convocatòria del concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de responsable de Control de Qualitat dels Sistemes d’Informació de la Direcció de Serveis del Departament de Justícia (convocatòria d
	e provisió núm. JUS/021/10).
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	RESOLUCIÓ
	EDU/3711/2010, de 16 de novembre, de modificació de la Resolució EDU/3285/2010, de 7 d’octubre, per la qual s’aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d’Educació per al curs 2010-2011.
	RESOLUCIÓ
	EDU/3712/2010, de 17 de novembre, de citació a termini d’interessats en el recurs contenciós administratiu núm. 343/2010 D, interposat per l’Associació Catalana de Professionals dels Centres de Recursos Pedagògics.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/3717/2010, de 15 de novembre, per la qual s’adjudica un lloc vacant de cap de servei d’institucions hospitalàries dependents de l’Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-Metropolitana Nord-03/09).
	RESOLUCIÓ
	SLT/3718/2010, de 15 de novembre, per la qual s’adjudica un lloc vacant de personal estatutari facultatiu especialista en els serveis jerarquitzats de les institucions hospitalàries de l’Institut Català de la Salut (convocatòria EJ-1/2007).
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	de 15 de novembre de 2010, per la qual es convoca concursos públics per cobrir places de professorat contractat lector.
	UNIVERSITAT POMPEU FABRA
	RESOLUCIÓ
	de 12 de novembre de 2010, de provisió de les places de personal acadèmic -lector- en règim de contractació laboral per al curs 2010-2011 (convocatòria núm. 5/2010).
	UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
	RESOLUCIÓ
	de 10 de novembre de 2010, per la qual es nomena titular d’universitat dels cossos docents universitaris el senyor Antonio Ramon Lázaro Guillén.
	RESOLUCIÓ
	de 12 de novembre de 2010, per la qual es nomena titular d’universitat dels cossos docents universitaris el senyor David Domingo Santamaría.
	RESOLUCIÓ
	de 15 de novembre de 2010, per la qual es nomena titular d’universitat dels cossos docents universitaris el senyor Enric Castelló Cogollos.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	EDICTE
	de 26 d’octubre de 2010, de notificació d’una proposta de resolució dictada en l’expedient sancionador núm. LSE-50/2010.
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 5 de novembre de 2010, pel qual es notifica als possibles interessats la interposició del recurs contenciós administratiu núm. 407/2010-5.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de subministraments.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 8 de novembre de 2010, pel qual es notifica una resolució del director general d’Urbanisme i un plec de càrrecs (exp. 2007/30006/B).
	EDICTE
	de 16 de novembre de 2010, pel qual es notifica la Resolució del director general d’Urbanisme de finalització de l’expedient 2006/022863/B, del municipi de Xerta.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte d’obres.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte d’obres.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva de diversos contractes d’obres.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte d’obres.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva de diversos contractes d’obres.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva de set contractes d’obres.
	ANUNCI
	d’informació pública de l’estudi informatiu i de l’estudi d’impacte ambiental “Millora general. Variant d’Amer. Corredor Brugent-Ter. Carretera C-63 del PK 45+000 al 50+000. Tram: Amer” (clau: EI/IA.AG-03020.1).
	INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
	ANUNCI
	sobre l’aprovació d’un conveni urbanístic.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis (exp. JU -1/11 GEEC 2010 2298).
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	RESOLUCIÓ
	TRE/3722/2010, de 9 de novembre, per la qual es fa pública la llista de cooperatives inscrites al Registre General de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya durant el mes d’octubre de 2010.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	EDICTE
	de 4 de novembre de 2010, de notificació de diverses propostes de resolució d’expedients sancionadors (exp. CM-L-70-2010, FE-L-54-2010, PC-L-83-2010).
	EDICTE
	de 10 de novembre de 2010, de notificació de diverses resolucions d’expedients en relació amb peticions de la prestació econòmica d’urgència especial.
	EDICTE
	de 12 de novembre de 2010, de notificació de diverses resolucions de recursos d’alçada d’expedients en matèria d’habitatge.
	EDICTE
	de 12 de novembre de 2010, de notificació de diversos acords d’expedients sancionadors.
	AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 16 de novembre de 2010, pel qual es notifiquen actes administratius dictats en expedients d’informes preliminars de situació i informe de situació segons el Reial decret 9/2005.
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	EDICTE
	de 25 d’octubre de 2010, de notificació d’una resolució de caducitat i arxiu.
	 ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2006000360).
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT POMPEU FABRA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis.
	UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
	RESOLUCIÓ
	de 19 de novembre de 2010, per la qual es fa pública la incorporació de la nova documentació annexa al plec de prescripcions tècniques.
	DIVERSOS
	CONSORCI RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT
	CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA–RIPOLLÈS
	CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA
	CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ
	TRANSPORTES URBANOS Y SERVICIOS GENERALES, SAL
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	BEGUR
	BOLVIR
	CASTELL-PLATJA D’ARO
	CASTELLAR DEL VALLÈS
	CUNIT
	GISCLARENY
	LLORET DE MAR
	SABADELL
	TALLADA
	TORREDEMBARRA
	VALLMOLL
	CONSELL GENERAL
	D’ARAN
	CONSELH GENERAU D’ARAN
	CONSELLS
	COMARCALS
	GARRAF
	RIPOLLÈS

		2010-11-23T15:16:03+0100
	DOGC
	Edició Diari Oficial Generalitat de Catalunya
	Signatura




