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INSTITUT CATALÀ DE RECERCA DE L’AIGUA

ANUNCI

de correcció d’errades a l’Anunci de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua publicat 
al DOGC núm. 5901, de 16.6.2011.

Anunci de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), sobre la contractació 
de les obres, instal·lacions i subministrament per a l’adequació del laboratori S26 
de l’edifici H2O. Número d’expedient: 110330

Vol fer la següent rectificació:

A l’anunci rectificatiu publicat en data 16 de juny de 2011

Allà on diu:
” ANUNCI RECTIFICATIU
de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), sobre la contractació del Sub-

ministrament i Instal·lació d’un perfilador CTD per a sistemes lenítics. Número 
d’expedient: 110330”
Es substitueix per:

“ANUNCI RECTIFICATIU
de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), sobre la contractació de les 

obres, instal·lacions i subministrament per a l’adequació del laboratori S26 de 
l’edifici H2O. Número d’expedient: 110330”

Girona, 16 de juny de 2011

IVÁN SÁNCHEZ TOLOSA

Gerent

PG-295254 (11.173.039)


	DISPOSICIONS
	DEPARTAMENT 
	de governació
	I RELACIONS INSTITUCIONALS
	RESOLUCIÓ
	GRI/1554/2011, de 22 de juny, per la qual es fa públic un acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat.
	DEPARTAMENT
	D’ENSENYAMENT
	RESOLUCIÓ
	ENS/1555/2011, de 20 de juny, per la qual s’autoritza l’Escola Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre a fer una oferta específica dels ensenyaments de grau d’art dramàtic, en les especialitats de direcció escènica i dramatúrgia i d’escenografia,
	 per a professors d’art dramàtic.
	RESOLUCIÓ
	ENS/1556/2011, de 17 de juny, per la qual s’autoritza el Conservatori Superior de Dansa de l’Institut del Teatre perquè faci una oferta específica dels ensenyaments de grau de dansa, especialitat de pedagogia de la dansa, per a professors de dansa.
	RESOLUCIÓ
	ENS/1557/2011, de 16 de juny, per la qual s’obre un nou termini per a la participació en el procediment de validació d’aprenentatges adquirits i la seva connexió amb el nivell 1 dels ensenyaments de determinades especialitats d’esports de règim especial.
	RESOLUCIÓ
	ENS/1560/2011, de 19 de maig, per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Sant Joan de Déu, d’Esplugues de Llobregat.
	RESOLUCIÓ
	ENS/1561/2011, de 7 de juny, de modificació de la Resolució EDU/2901/2007, de 25 de setembre, per la qual s’estableix, amb caràcter experimental, la modalitat semipresencial en els ensenyaments de formació professional inicial.
	DEPARTAMENT
	DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
	RESOLUCIÓ
	TES/1563/2011, de 26 de gener, per la qual es fa públic l’Acord de declaració d’impacte ambiental del Projecte d’estudi d’impacte ambiental del desdoblament de la C-15, Vilanova i la Geltrú - Canyelles, al terme municipal de Canyelles.
	RESOLUCIÓ
	TES/1564/2011, de 8 de març, per la qual es fa públic l’Acord de declaració d’impacte ambiental del Projecte de parc eòlic de Villaró, al terme municipal d’Olius (exp. LL20070324).
	RESOLUCIÓ
	TES/1565/2011, de 8 de febrer, per la qual es fa pública la Resolució d’atorgament de l’autorització ambiental per a una activitat d’adequació a la Llei 3/1998 i d’ampliació d’una explotació porcina, al terme municipal de Juneda (exp. LA20060143).
	RESOLUCIÓ
	TES/1566/2011, de 3 de febrer, per la qual es fa pública la Resolució d’atorgament de l’autorització ambiental per a una activitat d’adequació a la Llei 3/1998 i d’ampliació d’una explotació porcina, al terme municipal de Ponts (exp. LA20060134).
	RESOLUCIÓ
	TES/1568/2011, de 2 de febrer, per la qual es fa públic l’Acord de declaració d’impacte ambiental del Projecte de la variant de Vilafranca del Penedès de la carretera C-15 al tram la Granada - Vilafranca del Penedès.
	EDICTE
	de 24 de maig de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida referent al municipi de Ribera d’Urgellet.
	EDICTE
	de 7 de juny de 2011, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida referents a diversos municipis.
	EDICTE
	de 20 de juny de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre referent al municipi d’Amposta.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, 
	ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
	ORDRE
	AAM/139/2011, de 21 de juny, per la qual es regula el control de la producció vitícola mitjançant la targeta vitícola, a partir de la campanya 2011-2012.
	CENTRE DE LA PROPIETAT FORESTAL
	RESOLUCIÓ
	AAM/1551/2011, de 20 de juny, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal, de convocatòria de les subvencions per a la contractació d’assegurances forestals per a l’any 2011.
	DEPARTAMENT
	D’empresa i ocupació
	RESOLUCIÓ
	EMO/1552/2011, de 4 de maig, per la qual s’atorga a l’empresa Red Eléctrica de España, SA, l’autorització administrativa, la declaració en concret d’utilitat pública i l’aprovació del projecte d’execució de la nova subestació Gavarrot de 220 kV, al terme 
	municipal de Sant Boi de Llobregat (exp. 10/13809).
	RESOLUCIÓ
	EMO/1553/2011, de 20 d’abril, per la qual s’atorga a l’empresa Berta Energies Renovables, SL, l’autorització administrativa, l’aprovació de projecte executiu i la declaració d’utilitat pública d’una instal·lació elèctrica, als termes municipals de Móra d’
	Ebre, Móra la Nova i Garcia (exp. I612/143/06).
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	EMO/1567/2011, de 23 de juny, per la qual es fa pública la pròrroga de l’encàrrec de la gestió del Pla FP.CAT del Servei d’Ocupació de Catalunya al Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya renovat en data 29 de juny de 2010.
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I CONEIXEMENT
	RESOLUCIÓ
	ECO/1549/2011, de 8 de juny, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora M. Teresa Banqué Castel com a cap del Servei d’Organització de la Direcció de Serveis.
	RESOLUCIÓ
	ECO/1550/2011, de 8 de juny, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Ramon Gaspar de Valenzuela de Ros com a cap de l’Àrea d’Assessorament Financer i Tributari de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i Coneixement.
	DEPARTAMENT
	D’ENSENYAMENT
	RESOLUCIÓ
	ENS/1559/2011, de 8 de juny, que prorroga els efectes de la Resolució EDU/2533/2010, de 19 de juliol, per la qual s’aprova la llista de professorat que forma part de la borsa per a la impartició de docència en els centres superiors d’ensenyaments artístic
	s de titularitat de la Generalitat de Catalunya, en el curs acadèmic 2010-2011.
	DEPARTAMENT
	D’empresa i ocupació
	RESOLUCIÓ
	EMO/1558/2011, de 27 de maig, de cessament del senyor Lluís Rodríguez Salgado com a subdirector general d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses del Departament d’Empresa i Ocupació.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	SERVEI CATALÀ DE LA SALUT
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte d’obres (exp. O-090/11).
	ANUNCI
	de licitació per adjudicar un contracte de gestió de serveis públics.
	ANUNCI
	de licitació per adjudicar un contracte de gestió de serveis públics.
	DEPARTAMENT
	DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
	EDICTE
	de 7 de juny de 2011, de notificació de resolució modificatòria d’un expedient en matèria de rehabilitació d’habitatge.
	EDICTE
	de 8 de juny de 2011, de notificació de laudes de la Junta Arbitral del Transport de Catalunya.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental de una activitat d’extracció de graves, promogut per Tècniques i Contractes SL, al terme municipal Sant Ferriol (GA20080061).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental d’una activitat d’extracció i/o tractament de recursos minerals, promogut per Germans Cañet-Xirgu, SL , al terme municipal Vilobí d’Onyar (exp. GA20100059).
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	ANUNCI
	sobre una sol·licitud d’investigació d’aigües subterrànies i concessió a l’aqüífer classificat de la Vall Baixa i Delta del Llobregat (ref. CC2011000121).
	ANUNCI
	d’informació pública (exp. UDPH2009001037).
	FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
	ANUNCI
	de contractació de subministraments.
	DEPARTAMENT
	D’empresa i ocupació
	ANUNCI
	pel qual es fa públic el dipòsit de la modificació dels Estatuts de l’organització empresarial denominada Asociación Catalana de Entidades Preventivas Acreditadas.
	ANUNCI
	pel qual es fa públic el dipòsit dels Estatuts de l’organització sindical denominada Plataforma Alternativa Sindical de Treballadors de l’Ajuntament de L’Hospitalet – Grup Independent de Guàrdia Urbana, PAS-GIGU.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	EDICTE
	de 28 de juny de 2011, pel qual se sotmet a informació pública l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
	ANUNCI
	pel qual es fan públiques diverses formalitzacions de contractes.
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT DE BARCELONA
	CORRECCIÓ D’ERRADES
	a l’Anunci de licitació de les obres de reforma de la planta segona dels menjadors universitaris publicat al DOGC núm. 5907, de 27.6.2011.
	UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
	RESOLUCIÓ
	de 17 de juny de 2011, per la qual es dona publicitat a l’adjudicació i de formalització del contracte (codi: URV ADJ/OB 27.2/08).
	RESOLUCIÓ
	de 17 de juny de 2011, per la qual es dona publicitat a l’adjudicació i de formalització del contracte (codi: urv adj/su 15/11).
	DIVERSOS
	CONSORCI ALBA-TER
	CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ
	INSTITUT CATALÀ DE RECERCA DE L’AIGUA
	JUNTA CENTRAL USUARIS AQÜÍFER CARME-CAPELLADES
	NOTARIA DEL SENYOR RUBEN PERÁN SÁNCHEZ
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	L’ALDEA
	AVINYONET DEL PENEDÈS
	CARDEDEU
	CARDONA
	GER
	L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
	LLAGOSTERA
	LLIÇÀ D’AMUNT
	MAÇANET DE LA SELVA
	PALAMÓS
	EL PERELLÓ
	LA POBLA DE MAFUMET
	PORTBOU
	SALOU
	SANT ANTONI DE VILAMAJOR
	SANT FELIU DE GUÍXOLS
	SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
	LES VALLS D’AGUILAR
	VILAFRANCA DEL PENEDÈS
	CONSELLS
	COMARCALS
	SEGRIÀ
	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. 679/2011).
	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. 180/2011).
	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. 181/2011).
	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. 182/2011).
	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. 429/2010).
	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. 237/2011).
	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. 239/2011).
	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. 229/2011).
	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. 217/2011).
	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. 303/2011).
	AUDIÈNCIES PROVINCIALS
	EDICTE
	de la Secció Onzena de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de judici ordinari (rotlle 277/2009).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Granollers, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 1777/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 43 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 416/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Lleida, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1499/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Reus, sobre procediment de demandes relatives a parelles de fet (exp. 2199/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 32 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 299/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Mataró, sobre actuacions de judici verbal (exp. 892/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Barcelona, sobre procediment de cancel·lació de càrregues i gravàmens (exp. 900/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 51/2011).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 d’Arenys de Mar, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 666/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Girona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 261/2005).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 18 de Barcelona, sobre actuacions de divorci contenciós (exp. 961/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de la Seu d’Urgell, sobre actuacions de causes prèvies (exp. 668/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 18 de Barcelona, sobre actuacions de divorci contenciós (exp. 603/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 18 de Barcelona, sobre actuacions de guarda i custòdia (exp. 518/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 18 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 103/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Tarragona, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 1497/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 37 de Barcelona, sobre judici verbal precari (exp. 305/2011).
	jutjats mercantils
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 4 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 6/2010).
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