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RESOLUCIÓ
TRE/988/2008, de 21 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de 
l’Acord de revisió de l’IPC per a l’any 2007 i de revisió salarial per a l’any 2008 del 
Conveni col·lectiu de treball de transports de mercaderies per carretera i logística 
de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0804295).

Vist el text de l’Acord de revisió de l’IPC per a l’any 2007 i de revisió salarial per a 
l’any 2008 del Conveni col·lectiu de treball de transports de mercaderies per carretera 
i logística de la província de Barcelona, subscrit per ACET, TRANSCALIT, CCOO 
i UGT el dia 29 de gener de 2008, i de conformitat amb el que disposen l’article 90.2 
i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2.b) del Reial decret 1040/1981, 
de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; el Decret 
326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del 
Departament de Treball, modiicat pel Decret 106/2000, de 6 de març, de reestruc-
turació parcial del Departament de Treball; el Decret 199/2007, de 10 de setembre, 
de reestructuració del Departament de Treball, i altres normes d’aplicació,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció de l’Acord de revisió de l’IPC per a l’any 2007 i de 
revisió salarial per a l’any 2008 del Conveni col·lectiu de treball de transports de 
mercaderies per carretera i logística de la província de Barcelona (codi de conveni 
núm. 0804295) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament 
de Treball a Barcelona.

—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Diari Oicial de la Generalitat 
de Catalunya.

Barcelona, 21 de febrer de 2008

ELISENDA GIRAL I MASANA

Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona

Traducció del text original signat per les parts

ACORD
de revisió d’IPC per a l’any 2007-2010 del Conveni col·lectiu del sector de transports 
de mercaderies per carretera i logística de la província de Barcelona

Assistents:
ACET: Manuel Colomé, Antonio López, Javier Merino.
TRANSCALIT: Eugenio Mañes Orduña, José Bolivar, Enrique Soravilla, Ramon 

Ferrer. Assesor Ignacio FalcoNaval, José Antonio Rascón Cruz.
CCOO: J. Manuel Acosta Mejuto, Joan Font Guillamón, Juan Linero Ramos, 

Montserrat Pérez Cregenzan, José Carlos Moya Pérez, Rosa Bonet Dalmau, Luis 
Romero García, José Expósito Rivas. Assesor : José Villares Barroso, José Luis 
Arias Ramón, Juan López Lafuente.

UGT: Sandra Cañete Reverte, Luis Cabrera Lérida, Juan José Medina Delgado, 
Alfredo Sabadell Balada, Miguel Alzuria Muñoz, Tomás García Casado. Assessor: 
Juan José Pérez Álvarez.

A Barcelona, a les 11.00 hores del dia 29 de gener de 2008, reunits a la seu del 
sindicat UGT, situada a Passeig de Colón, 23, 08002 Barcelona, es reuneixen els 
representants de les associacions empresarials TRANCALIT i ACET i els esmentats 
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representants de les centrals sindicals de UGT i CCOO, amb capacitat reconeguda 
i l’expressa en aquest moment.

Acorden:

1. El Conveni col·lectiu de treball de les empreses de transport de mercaderies 
i logística de la província de Barcelona per als anys 2007-2010, que té vigència 
des de l’1 de gener de 2007 ins al 31 de desembre de 2010, a l’article 6 (increment 
i revisió salarial), possibilita una revisió salarial en el cas que l’IPC establert per 
l’INE registri el 31 de desembre de 2007 un increment superior a l’ increment de 
l’IPC previst pel Govern del 2%.

2. L’IPC previst per l’any 2007, va ser del 2% i l’augment pactat va ser del 2% 
més 1 punt i es va concretar en un 3%.

3. Resultant que l’índex de preus al consum abans al·ludit va arribar al 4,2%, l’excés 
resultant es concreta en un 2,2%. Per tant es revisen els salaris en dit excés.

4. En conseqüència es confecciona la taula salarial per a l’any 2008, que és revisada 
i aprovada pels assistents, els quals disposen que es faci arribar a l’administració 
laboral a l’efecte de registre i publicació.

A continuació es clou la sessió al lloc i en la data indicada. Per que consti als 
efectes oportuns i subsegüents.

ANNEX 1.1

Taules salarials any 2007 (increment anual 3% més revisió IPC real 2,2% = 
5,2%)

C: categories; SB: salari base (mes/dia); PC: plus conveni (mes/dia); T: total (mes/dia); TA: total anual; 
BC: Base Càlcul H.O.segons art.17; HE: hora extra.

C SB PC T TA BC HE

Grup 1    

Personal superior i tècnic    

Cap de servei 1.705,32 302,98 2.008,30 30.374,50 - -

Inspector principal 1.610,93 298,65 1.909,58 28.893,70 - -

Enginyer o llicenciat 1.610,93 298,65 1.909,58 28.893,70 - -

Enginyer tècnic 1.375,40 287,94 1.663,34 25.200,10 - -

ATS 1.035,96 272,50 1.308,46 19.876,90 - -

Cap de secció 1.375,40 287,94 1.663,34 25.200,10 14,16 14,87

Cap de negociat 1.235,42 281,48 1.516,90 23.003,50 12,92 13,57

Analista 1.235,42 281,48 1.516,90 23.003,50 12,92 13,57

Cap de trànsit 1a 1.189,70 279,48 1.469,18 22.287,70 12,52 13,15

Cap de trànsit 2a 1.116,14 276,11 1.392,25 21.133,75 11,87 12,47

Encarregat general 1.235,42 281,48 1.516,90 23.003,50 12,92 13,57

Cap de taller 1.375,40 287,94 1.663,34 25.200,10 14,16 14,87

Contramestre o encarregat 1.155,23 277,93 1.433,16 21.747,40 12,22 12,83

Grup 2    

Personal d’administració    

Oicial 1a 1.116,16 276,11 1.392,27 21.134,05 11,87 12,47

Programador ordenador 1.116,16 276,11 1.392,27 21.134,05 11,87 12,47

Oicial 2a 994,88 270,63 1.265,51 19.232,65 10,80 11,35

Controlador operador 994,88 270,63 1.265,51 19.232,65 10,80 11,35

Encarregat de magatzem 1.137,63 277,11 1.414,74 21.471,10 12,06 12,67

Auxiliar administratiu 916,68 267,07 1.183,75 18.006,25 10,12 10,62



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5106 – 8.4.2008 26739

Disposicions

C SB PC T TA BC HE

Perforista-gravador 916,68 267,07 1.183,75 18.206,25 10,12 10,62

Telefonista 883,04 265,54 1.148,58 17.478,70 9,82 10,31

Contracte de formació 1er any 578,45 129,55 708,00 10.870,00 6,11 6,41

Contracte de formació 2on any  621,32 139,17 760,49 11.657,35 6,55 6,88

Grup 3   

Personal de moviment   

Cap de trànsit 3a 1.075,02 274,28 1.349,30 20.489,50 11,51 12,09

Capatàs 1.035,96 272,50 1.308,46 19.876,90 11,17 11,73

Conductor mecànic i TPC 34,69 9,12 43,81 20.183,55 11,34 11,91

Conductor 31,98 9,01 40,99 18.900,45 10,62 11,15

Conductor de furgoneta 30,19 8,90 39,09 18.035,95 10,13 10,64

Auxiliar magatzem-bascular 29,16 10,00 39,16 18,067,80 10,15 10,66

Mosso especialitzat 28,47 9,98 38,45 17.744,75 9,97 10,47

Ajudant mosso i mosso espec. 28,47  9,98 38,45 17.744,75 9,97 10,47

Expenedor i engreixador 28,47 9,98 38,45 17.744,75 9,97 10,47

Conductor carret. Elev.i grua 30,19 8,90 39,09 18.035,95 10,13 10,64

Mosso 27,86 9,95 37,81 17.453,55 9,81 10,30

Grup 4    

P. de serveis auxiliars i tallers   

Cobrador 875,65 265,19 1.140,84 17.362,60 9,75 10,24

Porter i vigilant 834,60 298,88 1.133,48 17.252,20 9,69 10,18

Netejadora/hora 3,48 1,17 4,65 17.176,00 9,65 -

Ajudant 16-17 anys 529,53 127,33 656,86 10.102,90 5,68 5,96

Ordenança 834,60 298,88 1.133,48 17.252,20 9,69 10,18

Subcap o mestre de taller 1.218,29 280,78 1.499,07 22.736,05 12,77 13,41

Encarregat general 1.116,18 276,11 1.392,29 21.134,35 11,87 12,47

Encarregat de magatzem 1.075,02 274,28 1.349,30 20.489,50 11,51 12,09

Cap d’equip 34,06 9,09 43,15 19.883,25 11,17 11,73

Oicial 1a 33,69 9,06 42,75 19.701,25 11,07 11,62

Oicial 2a 31,43 8,97 40,40 18.632,00 10,47 10,99

Oicial 3a 30,12 8,89 39,01 17.999,55 10,11 10,62

Mosso de taller especialista 28,47 9,98 38,45 17.744,75 9,97 10,47

Peó 27,86 9,95 37,81 17.453,55 9,81 10,30

Contracte de formació 1er any 18,12 4,28 22,40 10.442,00 5,87 6,16

Contracte de formació 2on any 19,28 4,76 24,04 11.188,20 6,29 6,60

ANNEX 2.1

Any 2007

Dietes (2,7%)
Dietes nacionals
Dinar 13,30
Sopar 13,30
Dormir 12,51
Esmorzar 5,03
Total 44,14

Dieta TIR
Dinar 21,64
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Sopar 19,98
Dormir 18,65
Esmorzar 7,67
Total 67,94

Àpat plaça 9,72

Dieta Alemanya 84,99

Dieta Itàlia 72,73

Dieta matèries perilloses 45,18

Increment anual més revisió IPC real= 5,2%
Fons de vacances (Article 18.2) 250,00
Plus Treb en camares congel.  50,00
Menyscapte de diners (Article 21) 9,38

Pòlisses (Article 35)
Incapacitat permanent absoluta per a tot treball 43.260,00
Mort 38.110,00
Invalidesa permanent total per a la professió habitual 24.720,00
Ajuda escolar (Article 48) 45,93

ANNEX 1.2

Taules salarials any 2008 (increment anual IPC 2% + 1% = 3%)

C: categories; SB: salari base (mes/dia); PC: plus conveni (mes/dia); T: total (mes/dia); TA: Total 
Anual; BC: Base Càlcul H.O. segons art. 17; HE: hora extra.

C SB PC T TA BC HE

Grup 1    

Personal superior i tècnic    

Cap de servei 1.756,48 312,07 2.068,55 31.328,25 - -

Inspector principal 1.659,26 307,61 1.966,87 29.803,05 - -

Enginyer o llicenciat 1.659,26 307,61 1.966,87 28.803,05 - -

Enginyer tècnic 1.416,66 296,58 1.713,24 25.998,60 - -

ATS 1.067,04 280,68 1.347,72 20.515,80 - -

Cap de secció 1.416,66 296,58 1.713,24 25.998,60 14,61 15,32

Cap de negociat 1.272,48 289,92 1.562,40 23.736,00 13,33 13,98

Analista 1.272,48 289,92 1.562,40 23.736,00 13,33 13,98

Cap de trànsit 1a 1.225,39 287,86 1.513,25 22.998,75 12,92 13,54

Cap de trànsit 2a 1.149,62 284,39 1.434,01 21.810,15 12,25 12,84

Encarregat general 1.272,48 289,92 1.562,40 23.736,00 13,33 13,98

Cap de taller 1.416,66 296,58 1.713,24 25.998,60 14,61 15,32

Contramestre o encarregat 1.189,89 286,27 1.476,16 22.442,40 12,61 13,21

Grup 2    

Personal d’administració    

Oicial 1a 1.149,64 284,39 1.434,03 21.810,45 12,25 12,84

Programador ordenador 1.149,64 284,39 1.434,03 21.810,45 12,25 12,84

Oicial 2a 1.024,73 278,75 1.303,48 19.852,20 11,15 11,69

Controlador operador 1.124,73 278,75 1.303,48 19.852,20 11,15 11,69

Encarregat de magatzem 1.171,76 285,42 1.457,18 22.157,70 12,45 13,05
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C SB PC T TA BC HE

Auxiliar administratiu 944,18 275,08 1.219,26 18.588,90 10,44 10,94

Perforista-gravador 944,18 275,08 1.219,26 18.588,90 10,44 10,94

Telefonista 909,53 273,51 1.183,04 18.045,60 10,14 10,62

Contracte de formació 1er any 595,80 133,44 729,24 11.238,60 6,31 6,60

Contracte de formació 2on any  639,96 143,35 783,31 12.049,65 6,77 7,09

Grup 3   

Personal de moviment   

Cap de trànsit 3a 1.107,27 282,51 1.389,78 21.146,70 11,88 12,45

Capatàs 1.067,04 280,68 1.347,72 20.515,80 11,53 12,08

Conductor mecànic i TPC 35,73 9,39 45,12 20.874,72 11,73 12,27

Conductor 32,94 9,28 42,22 19.552,32 10,98 11,48

Conductor de furgoneta 31,10 9,17 40,27 18.663,12 10,48 10,96

Auxiliar magatzem-bascular 30,03 10,30 40,33 18,690,48 10,50 10,98

Mosso especialitzat 29,32 10,28 39,60 18.357,60 10,31 10,78

Ajudant mosso i mosso esptzat. 29,32 10,28 39,60 18.357,60 10,31 10,78

Expenedor i engreixador 29,32 10,28 39,60 18.357,60 10,31 10,78

Conductor carretó elev. i grua 31,10 9,17 40,27 18.663,12 10,48 10,96

Mosso 28,70 10,25 38,95 18.061,20 10,15 10,61

Grup 4    

P. de serveis auxiliars i tallers   

Cobrador 901,92 273,15 1.175,07 17.926,05 10,07 10,55

Porter i vigilant 859,64 307,85 1.167,49 17.812,35 10,01 10,49

Netejadora/hora 3,58 1,21 4,79 17.773,92 9,99 -

Ajudant 16-17 anys 545,42 131,15 676,57 10.448,55 5,87 6,14

Ordenança 859,64 307,85 1.167,49 17.812,35 10,01 10,49

Subcap o mestre de taller 1.254,84 289,20 1.544,04 23.460,60 13,18 13,81

Encarregat general 1.149,67 284,39 1.434,06 21.810,90 12,25 12,84

Encarregat de magatzem 1.107,27 282,51 1.389,78 21.146,70 11,88 12,45

Cap d’equip 35,08 9,36 44,44 20.564,64 11,55 12,08

Oicial 1a 34,70 9,33 44,03 20.377,68 11,45 11,97

Oicial 2a 32,37 9,24 41,61 19.274,16 10,83 11,32

Oicial 3a 31,02 9,16 40,18 18.622,08 10,46 10,94

Mosso de taller especialista 29,32 10,28 39,60 18.357,60 10,31 10,78

Peó 28,70 10,25 38,95 18.061,20 10,15 10,61

Contracte de formació 1er any 18,66 4,41 23,07 10.819,92 6,08 6,34

Contracte de formació 2on any 19,86 4,90 24,76 11.590,56 6,51 6,80

ANNEX 2.2

Any 2008

Dietes (4,2%)
Dietes nacionals 
Dinar 13,86
Sopar 13,86
Dormir 13,04
Esmorzar 5,24
Total 46,00

Dieta TIR 
Dinar 22,55
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Sopar 20,82
Dormir 19,43
Esmorzar 7,99
Total 70,79

Àpat plaça 10,13

Dieta Alemanya 88,56

Dieta Itàlia 75,68

Dieta matèries perilloses 47,08

Increment anual IPC 2% + 1% = 3%
Fons de vacances (Article 18.2) 300,00
Plus Treb camares congel. (Art.21)  55,00
Menyscapte de diners (Article 24) 9,66

Pòlisses (Article 35) 
Incapacitat permanent absoluta per a tot treball 44.557,80
Mort 39.253,30
Invalidesa permanent total per a la professió habitual 25.461,60
Ajuda escolar (Article 38) 47,31

(08.073.102)
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RESOLUCIÓ
TRE/990/2008, de 19 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació 
del Conveni col·lectiu de treball del sector de manufactures de productes abrasius 
de la província de Barcelona per al període 1.4.2006-31.3.2012 (codi de conveni 
núm. 0802365).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball del sector de manufactures de productes 
abrasius de la província de Barcelona, subscrit per PIMEC, CECOT, CCOO i UGT 
el dia 28 de juny de 2007, i de conformitat amb el que disposen l’article 90.2 i 3 del 
Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
de l’Estatut dels treballadors; l’article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, 
sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; el Decret 326/1998, de 24 
de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de 
Treball, modiicat pel Decret 106/2000, de 6 de març, de reestructuració parcial del 
Departament de Treball; el Decret 199/2007, de 10 de setembre, de reestructuració 
del Departament de Treball, i altres normes d’aplicació,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball del sector de manu-
factures de productes abrasius de la província de Barcelona per al període 1.4.2006-
31.3.2012 (codi de conveni núm. 0802365) al Registre de convenis dels Serveis 
Territorials del Departament de Treball a Barcelona.

—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 19 de febrer de 2008

ELISENDA GIRAL I MASANA

Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona

Traducció del text original signat per les parts

CONVENI
col·lectiu de treball del sector de manufactures de productes abrasius de la província 
de Barcelona per al període 1.4.2006-31.3.2012

CAPÍTOL 1
Disposicions generals

Article 1
Àmbit d’aplicació territorial i funcional

Aquest Conveni és d’àmbit provincial. Afecta totes les empreses i els treballadors 
que pertanyen a la fabricació o manufacturació de productes abrasius. També afecta 
les delegacions comercials que hi hagi a la província, encara que el domicili social 
estigui ubicat en una altra província.

Article 2
Vigència i durada

Aquest Conveni entra en vigor el dia 1 del mes següent al de la seva publicació 
en el DOGC i té una durada de 6 anys, llevat d’aquells punts en què s’expressi de 
forma clara la durada, mentre no sigui modiicat per una ordre d’àmbit superior. El 
present Conveni serà prorrogat any rere any per reconducció tàcita si no és denunciat 
amb l’antelació pertinent, és a dir, 3 mesos abans que venci el Conveni. La seva 
aplicació comença, a tots els efectes, l’1 d’abril de 2006.
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	RESOLUCIÓ
	CMC/981/2008, de 18 de març, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions destinades al funcionament i les activitats dels museus.
	RESOLUCIÓ
	CMC/982/2008, de 20 de març, per la qual s’inscriu un museu al Registre de Museus de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	RESOLUCIÓ
	TRE/979/2008, de 8 de febrer, per la qual es disposa el registre i la publicació de l’Acord de la revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball de sector del comerç al detall d’òptiques de la província de Tarragona, per a l’any 2008 (codi de conveni 
	núm. 4302185).
	RESOLUCIÓ
	TRE/988/2008, de 21 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió de l’IPC per a l’any 2007 i de revisió salarial per a l’any 2008 del Conveni col·lectiu de treball de transports de mercaderies per carretera i logís
	tica de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0804295).
	RESOLUCIÓ
	TRE/990/2008, de 19 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de manufactures de productes abrasius de la província de Barcelona per al període 1.4.2006-31.3.2012 (codi de conveni núm. 080
	2365).
	RESOLUCIÓ
	TRE/991/2008, de 27 de febrer, per la qual s’ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació de la revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries siderometal·lúrgiques de la província de Girona per a l’any 2008 (codi de c
	onveni núm. 1700305).
	RESOLUCIÓ
	TRE/992/2008, de 29 de febrer, per la qual s’ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació de la revisió de l’IPC de l’any 2007 i de la revisió salarial per a l’any 2008 del Conveni col·lectiu de treball de les indústries de captació, elevació, conducc
	ió, tractament, distribució, sanejament i depuració d’aigües potables i residuals de la província de Girona (codi de conveni núm. 1700225).
	RESOLUCIÓ
	TRE/993/2008, de 4 de març, per la qual es disposa el registre i la publicació de l’Acord de la revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball de sector del comerç tèxtil de la província de Tarragona per als anys 2007-2008 (codi de conveni núm. 430011
	5).
	RESOLUCIÓ
	TRE/994/2008, de 5 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la revisió salarial de l’IPC per al 2007 i la revisió salarial per al 2008 del Conveni col·lectiu de treball per als hospitals de la xarxa hospitalària d’utilització públi
	ca (XHUP) i dels centres d’atenció primària concertats (codi de conveni núm. 7900645).
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	TRE/1001/2008, de 14 de març, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions destinades a les accions de desenvolupament local que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya mitjançant pactes territorials per a l’ocupació, l’any 2007.
	RESOLUCIÓ
	TRE/1002/2008, de 14 de març, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions destinades a les accions de desenvolupament local que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya mitjançant pactes territorials per a l’ocupació, l’any 2006.
	RESOLUCIÓ
	TRE/1003/2008, de 4 de març, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions destinades a entitats que organitzin projectes transnacionals de mobilitat per a la qualificació professional de joves durant el 2007.
	RESOLUCIÓ
	TRE/1004/2008, de 4 de març, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions destinades a entitats que organitzin projectes transnacionals de mobilitat per a la qualificació professional de joves durant el 2006.
	RESOLUCIÓ
	TRE/1005/2008, de 14 de març, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions per realitzar les accions d’orientació professional gestionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya l’any 2007.
	RESOLUCIÓ
	TRE/1005/2008, de 19 de març, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions per realitzar les accions d’orientació professional gestionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya l’any 2006.
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	DE LA PRESIDÈNCIA
	DECRET
	73/2008, de 31 de març, d’encàrrec del despatx del Departament de la Vicepresidència al conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació des del dia 8 fins al dia 11 d’abril de 2008, ambdós inclosos.
	DECRET
	74/2008, de 27 de març, d’encàrrec del despatx del conseller d’Innovació, Universitats i Empresa a la consellera d’Acció Social i Ciutadania del 8 a l’11 d’abril de 2008, ambdós inclosos.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	RESOLUCIÓ
	EDU/987/2008, de 20 de març, per la qual es fa pública la convocatòria del procediment de redistribució d’efectius de funcionaris de carrera del cos d’inspectors d’educació i del cos d’inspectors al servei de l’administració educativa, a llocs de treball 
	de la Inspecció d’Educació adscrits als Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	RESOLUCIÓ
	MAH/1007/2008, de 2 d’abril, per la qual es nomena el senyor Jordi Xifra Corominas director tècnic de la reserva nacional de caça Freser-Setcases de la Direcció General del Medi Natural (convocatòria de provisió núm. MA/025/07).
	RESOLUCIÓ
	MAH/1008/2008, de 2 d’abril, per la qual es nomena la senyora Maite Frias Espadaler responsable de Coordinació Administrativa de la Direcció General del Medi Natural (convocatòria de provisió núm. MA/001/08).
	RESOLUCIÓ
	MAH/1009/2008, de 2 d’abril, de nomenament de la senyora Maria Dolors Turu Balmes com a assessora en Polítiques de Foment i Concertació en Matèria d’Habitatge i Medi Ambient.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	EDICTE
	d’11 de març de 2008, de notificació d’una proposta de resolució de l’expedient sancionador núm. LSE-146/07.
	EDICTE
	d’11 de març de 2008, de notificació de l’acord d’iniciació i el plec de càrrecs de l’expedient sancionador ES-7/2008.
	EDICTE
	de 12 de març de 2008, pel qual se cita a termini els possibles interessats en el recurs contenciós administratiu núm. 48/2008, interposat pel Sindicat Col·lectiu Autònom de Treballadors-Mossos d’Esquadra.
	EDICTE
	de 12 de març de 2008, pel qual se cita a termini els possibles interessats en el recurs contenciós administratiu núm. 58/2008, interposat pel senyor Jordi Madrenys Brunet.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de consultoria i assistència tècnica (exp. 175/2008).
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	ANUNCI
	d’informació pública sobre el projecte d’instal·lació de producció elèctrica en règim especial del Parc Eòlic Alta Anoia, als termes municipals de Pujalt, Veciana, els Prats de Rei, Calonge de Segarra i Calaf (exp. 03/1173).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa i aprovació del projecte per al subministrament i la distribució de gas natural al terme municipal de Sant Pau de Segúries (exp. 42532/2007-G).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre el projecte d’instal·lació de producció elèctrica en règim especial del parc eòlic Pujalt, als termes municipals de Pujalt i Calonge de Segarra (exp. 03/1189).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa de les instal·lacions de gas natural de la xarxa de distribució i subministrament en MPA al nucli urbà dels Alamús, al terme municipal dels Alamús (exp. 25-00035083-2007).
	ANUNCI
	d’informació pública de la declaració d’utilitat pública del parc eòlic Vilalba dels Arcs, al terme municipal de Vilalba dels Arcs (exp. núm. I612/010/03).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa de les instal·lacions de gas natural de la xarxa de distribució i subministrament en MPA al nucli urbà de Vilagrassa, al terme municipal de Vilagrassa (exp. 25-00042494-2007).
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	ANUNCI
	d’informació pública de l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental “Millora general. Condicionament i ordenació d’accessos. Carretera C-26, PK 3+740 al PK 7+000, PK 9+000 al PK 15+000 i P. 17+000 al PK. 22+230. Tram: Algerri-Balaguer” (clau: EI/IA
	-AL-05080).
	INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
	EDICTE
	de 31 de març de 2008, de notificació de diversos actes administratius dictats en expedients sancionadors (TFS200700140).
	EDICTE
	de 31 de març de 2008, de notificació de diverses resolucions d’expedients sancionadors (TFS200700101).
	ANUNCI
	pel qual es fa públic que s’ha extraviat un resguard de dipòsit de fiances.
	ANUNCI
	pel qual es fa públic que s’ha extraviat un resguard de dipòsit de fiances.
	FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
	ANUNCI
	de contractació de subministraments (ref.: 33/08).
	ANUNCI
	d’un sistema de classificació Llei 48/98.
	ANUNCI
	pel que es fan públiques diverses adjudicacions.
	GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	EDICTE
	de 27 de març de 2008, pel qual es notifica l’admissió a tràmit del recurs contenciós administratiu 3/2008.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	EDICTE
	d’11 de març de 2008, d’informació pública sobre l’expedient de canvi de titularitat de la farmaciola del nucli de les Planes, al municipi de Sant Cugat del Vallès.
	EDICTE
	de 19 de març de 2008, d’informació pública sobre l’expedient d’autorització per a l’establiment d’una farmaciola al municipi d’Alió.
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de consultoria per a la realització d’un estudi per obtenir un conjunt d’indicadors útils per avaluar i millorar la seguretat dels pacients als hospitals de Catalunya (exp. 252/2007).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de subministrament per als integrants dels equips de protecció de la salut del Departament de Salut (exp. 106/2008).
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	ANUNCI
	d’informació pública de l’obertura del període d’enquesta del projecte de concentració parcel·lària de la zona del nucli agregat d’Aramunt dins el terme municipal de la Conca de Dalt (Pallars Jussà).
	DEPARTAMENT
	D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
	AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de consultoria i assistència.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de consultoria i assistència.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de consultoria i assistència.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de consultoria i assistència.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de consultoria i assistència.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de consultoria i assistència.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de consultoria i assistència.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	EDICTE
	de 25 de març de 2008, de notificació de diverses vistes d’expedients sancionadors en matèria d’habitatge.
	EDICTE
	de 27 de març de 2008, de notificació de diverses propostes de resolució d’expedients sancionadors en matèria d’habitatge (HLB200600096).
	EDICTE
	de 28 de març de 2008, de notificació de diverses resolucions d’expedients sancionadors en matèria d’habitatge.
	EDICTE
	de 2 d’abril de 2008, de notificació de la Proposta de resolució de 14 de març de 2008, per la qual s’adequa a la Llei 3/1998 i s’atorga a l’empresa Lafarge Cementos, SA, l’autorització ambiental per a l’activitat de fabricació de ciment emplaçada a la ca
	rretera C-17, km 3, del terme municipal de Montcada i Reixac.
	EDICTE
	de 2 d’abril de 2008, de notificació de la Proposta de resolució de 14 de març de 2008, per la qual s’adequa a la Llei 3/1998 i s’atorga a l’empresa Cemex España, SA, l’autorització ambiental per a l’activitat de fabricació de ciment gris emplaçada a l’es
	tabliment situat a la carretera Sanson del terme municipal de Sant Feliu de Llobregat.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre una sol·licitud d’autorització ambiental relativa al projecte i l’estudi d’impacte ambiental d’una activitat ramadera al terme municipal de Sant Guim de Freixenet (exp. LA-2006/0124).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre un expedient d’ocupació al terme municipal de l’Ampolla.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental del projecte de canvi substancial d’una activitat ramadera al terme municipal de Térmens (exp. LA2007 0248).
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	EDICTE
	d’1 d’abril de 2008, pel qual es fan públics els valors dels indicadors establerts per cada conca o sistema i l’entrada en l’escenari d’excepcionalitat.
	ANUNCI
	sobre una sol·licitud de concessió d’un aprofitament d’aigües subterrànies a l’aqüífer classificat del Baix Ter (ref. CC2007000056).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública una resolució (ref. CC2007000061).
	ANUNCI
	sobre una sol·licitud de concessió d’aigües depurades (ref. CC2006000091).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública una resolució (ref. CC2006000433).
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
	ANUNCI
	d’adjudicació de contracte de subministrament.
	ANUNCI
	d’adjudicació d’un contracte de subministrament.
	CORRECCIÓ D’ERRADES
	al concurs del servei de control microbiològic dels bars, cafeteries i restaurants, que es va convocar per resolució núm. 969/2008 de data 18 de març i publicat al DOGC núm. 5104 de data 4 d’abril de 2008.
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	AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA
	CAIXA D’ESTALVIS DE MANRESA
	CONSORCI PARC CENTRAL DEL VALLÈS
	CONSTRUCCIONES MECANICAS JERMO, SCCL
	LA GANDULA, SCCL
	GARRAF PROMOCIONS MUNICIPALS, SA
	IES QUERCUS
	NOTARIA DE LA SENYORA MARÍA JESÚS LACRUZ PÉREZ
	NOVOTAX, SCCL
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	AGRAMUNT
	ALCARRÀS
	L’ALDEA
	ARSÈGUEL
	AVINYONET DEL PENEDÈS
	LA BISBAL D’EMPORDÀ
	BLANES
	CALAFELL
	CALDES DE MONTBUI
	CASTELLBISBAL
	CELRÀ.
	FIGARÓ-MONTMANY
	FIGUERES
	FONTANALS DE CERDANYA
	LLIÇÀ D’AMUNT
	MALGRAT DE MAR
	MANLLEU
	NAVÀS.
	EL PALAU D’ANGLESOLA
	ELS PALLARESOS
	LES PLANES D’HOSTOLES
	LA POBLA DE SEGUR
	REUS
	SALOU
	SANT ANTONI DE VILAMAJOR
	SANT BOI DE LLOBREGAT
	SANT CELONI
	SANT GUIM DE FREIXENET
	SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ
	SANT MARTÍ DE CENTELLES
	TÀRREGA
	TORDERA
	ULTRAMORT
	VACARISSES
	VIC
	VILANOVA DE SEGRIÀ
	VILANOVA DEL VALLÈS
	VILANOVA I LA GELTRÚ
	CONSELLS
	COMARCALS
	BERGUEDÀ
	ADMINISTRACIÓ 
	DE JUSTÍCIA
	TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 161/2007).
	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. 91/2008).
	EDICTE
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 80/2008).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 111/2008).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 295/2007).
	AUDIÈNCIES PROVINCIALS
	EDICTE
	de la Secció Dissetena de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de judici canviari (rotlle 158/2006).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 53 de Barcelona, sobre procediment d’execució de títols judicials (exp. 1174/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 983/2006).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 17 de Barcelona, sobre actuacions d’incident de mesures cautelars (exp. 591/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Granollers, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 263/2006).
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