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INSTITUT CATALÀ DE RECERCA DE L’AIGUA

ANUNCI

de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua, sobre rectiicació d’errades.

Anunic de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), sobre la contractació 
del Subministrament i Instal·lació d’un perfilador CTD per a sistemes lenítics. 
Número d’expedient: 110330

Vol fer la següent rectificació:
Al projecte a la pàgina 269
Allà on diu: “...2.3.5.- Pressupost d’execució material del projecte
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte 

és de CENT CINQUANTA-SET MIL DEU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS 
(157.010,17 €)…”

Es substitueix per: “2.3.5.- Pressupost d’execució material del projecte
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest 

projecte és de CENT CINQUANTA-TRES MIL QUATRE-CENTS EUROS 
(153.400€)..”

Amb la present rectificació d’errors s’informa que els terminis de presentació 
d’ofertes s’inicia novament quedant disposats de la següent manera

7. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació
a) Data i hora límit de presentació: 07 de juliol de 2011 a les 13:00 hores

9. Obertura de les ofertes
d) Data i hora: 22/07/2011 a les 09:00h sobre B en acte públic i 04/08/2011 a les 

09:00h sobre C en acte públic.

Girona, 7 de juny de 2011

IVÁN SÁNCHEZ TOLOSA

Gerent
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	DISPOSICIONS
	DEPARTAMENT
	DE LA PRESIDÈNCIA
	DECRET
	355/2011, de 14 de juny, de modificació del Decret 129/2010, de 21 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
	DEPARTAMENT 
	de governació
	I RELACIONS INSTITUCIONALS
	RESOLUCIÓ
	GRI/1439/2011, de 19 de maig, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Tornabous i d’Anglesola.
	RESOLUCIÓ
	GRI/1440/2011, de 19 de maig, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de la Baronia de Rialb i de Peramola.
	RESOLUCIÓ
	GRI/1441/2011, de 19 de maig, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de la Baronia de Rialb i de Bassella.
	RESOLUCIÓ
	GRI/1442/2011, de 19 de maig, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Castelló de Farfanya i d’Albesa.
	RESOLUCIÓ
	GRI/1443/2011, de 19 de maig, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Preixens i de Foradada.
	RESOLUCIÓ
	GRI/1452/2011, de 9 de juny, de distribució als municipis de Catalunya d’una bestreta a compte de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2011.
	RESOLUCIÓ
	GRI/1453/2011, de 8 de juny, de distribució a les entitats municipals descentralitzades dels municipis de Catalunya d’una bestreta a compte de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2
	011.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I CONEIXEMENT
	ORDRE
	ECO/118/2011, de 9 de juny, per la qual s’aproven els models d’autoliquidació 650, 652 i 653 de l’impost sobre successions i donacions.
	RESOLUCIÓ
	ECO/1433/2011, de 26 de maig, per la qual es disposa la posada en circulació de valors emesos dins el programa d’emissió de valors ECP i se’n concreten les condicions.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/1445/2011, de 6 de juny, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions a entitats de caràcter no lucratiu per al finançament d’activitats de prevenció de la infecció pel VIH/sida corresponents a l’any 2011.
	RESOLUCIÓ
	SLT/1446/2011, de 6 de juny, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions a entitats de caràcter no lucratiu per al finançament d’activitats adreçades al foment i al suport de la salut corresponents a l’any 2011.
	RESOLUCIÓ
	SLT/1447/2011, de 6 de juny, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions a entitats de caràcter no lucratiu per al finançament d’activitats de prevenció i tractament de les drogodependències corresponents a l’any 2011.
	DEPARTAMENT
	DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
	EDICTE
	de 26 de maig de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida referent al municipi de Vinaixa.
	EDICTE
	de 26 de maig de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida referent al municipi d’Agramunt.
	EDICTE
	de 27 de maig de 2011, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona referents a diversos municipis.
	EDICTE
	de 27 de maig de 2011, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida referents a diversos municipis.
	EDICTE
	de 27 de maig de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona referent al municipi de Falset.
	EDICTE
	de 27 de maig de 2011, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona referents al municipi dels Pallaresos.
	EDICTE
	de 27 de maig de 2011, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona referents al municipi de Creixell.
	EDICTE
	de 27 de maig de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona referent al municipi de Constantí.
	EDICTE
	de 30 de maig de 2011, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona referents al municipi de Vilabella.
	EDICTE
	de 31 de maig de 2011, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central referents al municipi de Sant Salvador de Guardiola.
	EDICTE
	de 31 de maig de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central referent al municipi de la Pobla de Lillet.
	EDICTE
	de 31 de maig de 2011, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central referents al municipi d’Avinyó.
	EDICTE
	de 31 de maig de 2011, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referents al municipi de la Garriga.
	EDICTE
	de 31 de maig de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Badalona.
	EDICTE
	de 2 de juny de 2011, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre referents a projectes en sòl no urbanitzable a diversos municipis.
	EDICTE
	de 3 de juny de 2011, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referents al municipi de Sant Cugat del Vallès.
	EDICTE
	de 3 de juny de 2011, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referents al municipi d’Olesa de Montserrat.
	EDICTE
	de 3 de juny de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de l’Hospitalet de Llobregat.
	EDICTE
	de 3 de juny de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Montgat.
	DEPARTAMENT
	D’empresa i ocupació
	ORDRE
	EMO/116/2011, de 9 de juny, per la qual es garanteixen els serveis de handling que presta l’empresa Lesma Handling, SL, y Otro UTE, a l’aeroport de Girona.
	AGÈNCIA DE SUPORT
	A L’EMPRESA CATALANA
	RESOLUCIÓ
	EMO/1448/2011, de 2 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores de les línies d’ajut per a la dinamització de clústers i empreses que desenvolupin noves oportunitats de negoci i s’obren les convocatòries per a l’any 2011.
	RESOLUCIÓ
	EMO/1449/2011, de 31 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts del Programa 360º Competitivitat, i s’obren les convocatòries per a l’any 2011.
	RESOLUCIÓ
	EMO/1451/2011, de 25 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia d’ajuts del Programa de suport a la innovació de les petites i mitjanes empreses 2007-2013 (InnoEmpresa), i es fa pública la convocatòria per a l’any 2011.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	RESOLUCIÓ
	JUS/1436/2011, de 3 de juny, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi d’Advocats de Granollers.
	CÀRRECS I PERSONAL
	PARLAMENT
	DE CATALUNYA
	SINDICATURA DE Comptes
	RESOLUCIÓ
	de 10 de juny de 2011, per la qual es fan públiques les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria de concurs oposició per a la provisió de d’una plaça del cos de documentalistes de la Sindicatura de Comptes de Catalunya (codi d
	e la convocatòria CO-A1-DOC/10).
	RESOLUCIÓ
	de 10 de juny de 2011, per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos i d’aspirants admesos exempts de realitzar l’exercici de coneixements de llengua catalana de la convocatòria de concurs oposició per a l
	a provisió d’una plaça del cos de xofers polivalents de la Sindicatura de Comptes de Catalunya (codi de la convocatòria CO-C2-XP/10).
	DEPARTAMENT
	DE LA PRESIDÈNCIA
	ACORD
	GOV/103/2011, de 14 de juny, de cessament i nomenament de representants del Consell Català de Formació Professional.
	DEPARTAMENT 
	de governació
	I RELACIONS INSTITUCIONALS
	RESOLUCIÓ
	GRI/1444/2011, de 30 de maig, per la qual es disposa el compliment de la Sentència 632/2008 dictada en el recurs contenciós administratiu 248/2005, per la qual s’anul·la el cessament de Josep Xavier Hernández Moreno com a director de l’Agència Catalana de
	 Protecció de Dades.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/1437/2011, de 3 de juny, de cessament de la senyora Belén Enfedaque Montes com a directora de l’Equip d’Atenció Primària Barcelona 9 A, dependent de l’Institut Català de la Salut.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	RESOLUCIO
	JUS/1434/2011, de 8 de juny, de nomenament de notaris arxivers de protocols a Catalunya.
	RESOLUCIÓ
	JUS/1435/2011, de 8 de juny, de cessament i nomenament de membres de la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta de les Terres de l’Ebre.
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
	RESOLUCIÓ
	d’1 de juny de 2011, per la qual es fa públic el nomenament com a funcionari de carrera de l’aspirant aprovada a les proves selectives per a l’ingrés a l’escala de gestió (subgrup A2), coordinador/a de l’Oficina Logística de Campus (convocatòria FC11B963)
	.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	DE LA PRESIDÈNCIA
	CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis.
	DEPARTAMENT
	D’ENSENYAMENT
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la formalització d’un contracte.
	DEPARTAMENT
	DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	EDICTE
	d’1 de juny de 2011, pel qual es notifiquen resolucions d’expedients sancionadors.
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. AA2011000527).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2010000186).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2011000134).
	AGÈNCIA de l’habitatge de catalunya
	EDICTE
	de 6 de juny de 2011, de notificació de diverses resolucions d’expedients en relació amb sol·licituds de prestació econòmica d’especial urgència.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA
	EDICTE
	de 12 de maig de 2011, de notificació del tràmit d’audiència de l’expedient de declaració d’espai de protecció arqueològica a favor del Conjunt arqueològic del Coll del Moro del Borrasquer (Batea).
	EDICTE
	de 12 de maig de 2011, de notificació del tràmit d’audiència de l’expedient de declaració d’espai de protecció arqueològica a favor del Conjunt arqueològic del Vessant del Turó de Sant Joan d’Algars, a Batea.
	EDICTE
	de 12 de maig de 2011, de notificació del tràmit d’audiència de l’expedient per a la declaració d’espai de protecció arqueològica a favor del conjunt arqueològic de les Torres (Batea, Terra Alta).
	INSTITUT CATALÀ
	DE LES INDÚSTRIES CULTURALS
	EDICTE
	de 20 de maig de 2011, de notificació d’una resolució de revocació i reintegrament total.
	EDICTE
	de 20 de maig de 2011, de notificació d’una resolució d’incoació de revocació total.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, 
	ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
	EDICTE
	de 25 de maig de 2011, pel qual es notifica la resolució de recurs d’alçada interposat contra la resolució d’un expedient sancionador (PV-B-001/2010).
	EDICTE
	de 30 de maig de 2011, pel qual es notifica l’acord d’inici d’expedient per deixar sense efecte la resolució de concessió i de reintegrament d’un expedient d’ajut (exp. 07.00059.2003).
	EDICTE
	de 30 de maig de 2011, pel qual es notifiquen diverses resolucions d’expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 31 de maig de 2011, pel qual es notifica la resolució del recurs d’alçada interposat contra la resolució d’un expedient d’ajut (exp. 28 00360 2008).
	EDICTE
	de 3 de juny de 2011, de notificació d’acords d’expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 3 de juny de 2011, de notificació d’actes administratius.
	DEPARTAMENT
	D’empresa i ocupació
	RESOLUCIÓ
	EMO/1438/2011, de 30 de maig, per la qual es fa pública la inscripció de la cooperativa Excavacions Josep i Anna, SCCL, amb el núm. de registre 13973, al Registre General de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya.
	ANUNCI
	pel qual es publica la Resolució de declaració de la condició de mineral natural de l’aigua de la captació denominada “Pou 1”, com a “Aigua del Montseny”, situada al terme municipal de Sant Esteve de Palautordera.
	ANUNCI
	sobre la iniciació d’un expedient per a la declaració de la condició de mineromedicinal de l’aigua del sondatge Captació Sant Cugat, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès.
	ANUNCI
	sobre la iniciació d’un expedient per a la declaració de la condició de mineral natural de l’aigua de la captació Santa Anna, situada al terme municipal d’Espinelves.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa i aprovació del projecte d’execució de la remodelació de la subestació Viladecans de 220 kV, als municipis de Viladecans i Sant Boi de Llobregat (exp. 11/8255).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’una concessió directa d’explotació (exp. 10.297).
	ANUNCI
	pel qual es fa públic la inscripció i el dipòsit dels Estatuts de l’organització denominada Associació Intersectorial d’Autònoms de Catalunya AIAC-CEAT en el Registre d’Associacions del Treball Autònom a Catalunya.
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
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	pel qual es fa pública la formalització d’un contracte d’obres.
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	FIGUERES
	GIRONA
	LLORENÇ DEL PENEDÈS
	MARTORELLES
	MATADEPERA
	OLOT
	PARETS DEL VALLÈS
	PERAFORT
	SANT FELIU DE LLOBREGAT
	SANT PERE DE RIUDEBITLLES
	SANT POL DE MAR
	SANTA COLOMA DE GRAMENET.
	VILADECANS
	VILAFRANCA DEL PENEDÈS
	VILALBA SASSERRA
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	ORGANISMES
	TRANSPORTS DE BARCELONA, SA
	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. 230/2011).
	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. 231/2011).
	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. 250/2011).
	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. 177/2011).
	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. 283/2011).
	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. 167/2011).
	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. 215/2011).
	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. 186/2011).
	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. 197/2011).
	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. 166/2011).
	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. 139/2011).
	AUDIÈNCIES PROVINCIALS
	EDICTE
	de la Secció Primera de l’Audiència Provincial de Girona, sobre actuacions de procediment ordinari (rotlle 510/2010).
	EDICTE
	de la Secció Onzena de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (rotlle 222/2010).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de l’Hospitalet de Llobregat, sobre actuacions de judici verbal (exp. 88/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 8 de Tarragona, sobre procediment de judici verbal (exp. 1263/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 25 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 1131/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 25 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 1131/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Gavà, sobre procediment de divorci contenciós (exp. 954/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Terrassa, sobre declaració d’hereus abintestat (exp. 557/2011).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Badalona, sobre procediment de jurisdicció voluntària (exp. 478/2011).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1284/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 57 de Barcelona, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 840/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 14 de Barcelona, sobre procediment de acolliment familiar (exp. 734/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Lleida, sobre actuacions de guarda i custòdia contenciosa (exp. 1417/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 233/2011).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Granollers, sobre actuacions de judici verbal de faltes (exp. 902/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Granollers, sobre procediment de judici de faltes (exp. 922/2010).
	JUTJATS SOCIALS
	EDICTE
	del Jutjat Social núm. 1 de Lleida, sobre procediment de demandes (ex. 199/2010).
	EDICTE
	del Jutjat Social núm. 6 de Malaga, sobre actuacions de procediment d’ofici (exp. 538/2010).
	jutjats mercantils
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 4 de Barcelona, sobre procediment ordinari (exp. 58/2010).
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