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Disposicions

SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
TRE/1006/2008, 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.

L’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE 
núm. 276, de 18.11.2003), estableix que els òrgans administratius concedents pu-
blicaran en el diari oicial corresponent i en els termes que es ixin reglamentàri-
ament les subvencions concedides amb expressió de la convocatòria, el programa 
i crèdit pressupostari al qual s’imputen, beneiciari, quantitat concedida i inalitat 
o inalitats de la subvenció.

Igualment, l’article 94.6 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de inances públiques de Catalunya (DOGC 
núm. 3791A, de 31.12.2002), adaptat a l’article 18.3.c de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, estableix que els ens concedents han de donar 
publicitat a les subvencions atorgades exposant-les al tauler d’anuncis designat a la 
convocatòria. En el supòsit de subvencions d’import superior als 3.000 euros, s’han 
de publicar, a més, al DOGC, indicant-ne el beneiciari, la quantitat concedida, les 
inalitats de la subvenció i el crèdit pressupostari al qual s’han imputat.

En compliment d’aquests preceptes legals, es procedeix a publicar les subvencions 
per realitzar les accions d’orientació professional gestionades pel Servei d’Ocupació 
de Catalunya, l’any 2006.

Per això,

RESOLC:

Article únic

—1 Donar publicitat a les subvencions concedides durant l’any 2006 pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya per realitzar les accions d’orientació convocades a la Re-
solució TRI/1394/2006, de 8 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 
2006 i es desplega el procediment de concessió de subvencions per a la realització 
d’itineraris personals d’inserció (DOGC núm. 4632, de 12.5.2006).

—2 La relació nominal de perceptors, les quantitats individuals concedides i les 
partides pressupostàries a les quals s’han imputat, així com la inalitat corresponent a 
la convocatòria esmentada a l’apartat 1 iguren com a annex d’aquesta Resolució.

Barcelona, 19 de març de 2008

JOAN JOSEP BERBEL SÁNCHEZ

Director
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ANNEX

Subvencions atorgades durant l’any 2006 relatives a les accions d’itineraris personals d’inserció que preveu la Resolució 
TRI/1394/2006, de 8 de maig

Finalitat: incrementar i millorar les possibilitats d’ocupació de les persones no ocupades.

Aplicació pressupostària: 6204/482620001/331C

Quantitat total: 1.202.440,55 euros.

S=SUBVENCIÓ (EUROS); T=Nombre de tècnics atorgats

NIF ENTITAT ENTITAT T S

G58335100 ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL 1 48.136,13

G08828998 ASSOCIACIÓ CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL 1 48.136,13

G25322603 ASSOCIACIÓ DE PARAPLÈGICS I DISCAPACITATS FÍSICS DE LLEIDA, ASPID  0,5 24.068,07

G60494325 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS PEL BENESTAR CIUTADÀ DEL DISTRICTE I-IX 1 48.136,13

G60378056 ASSOCIACIÓ PER A L’ESTUDI I PROMOCIÓ DEL BENESTAR SOCIAL 0,5 24.068,07

G17397969 ASSOCIACIÓ SERVEI DE SUPORT AL TREBALL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT “TRESC” 1 48.136,13

G25025321 ASSOCIACIÓ SHALOM 0,5 24.068,07

G58066861 CEJAC FORMACIÓ PROMOCIÓ INSERCIÓ 1 48.136,13

G58250101 COL·LECTIU DE CULTURA POPULAR 1 48.136,13

G25050774 COL·LECTIU D’INICIATIVES JUVENILS CONTRA L’ATUR DE LLEIDA 1 48.136,13

G63721963 COMISSIÓ CATALANA D’AJUDA AL REFUGIAT 1 48.136,13

Q5800052B COMUNIDAD TERESIANA DE SAN COSME COMPAÑÍA DE SANTA TERESA DE JESÚS - 

 PROVINCIA DE SANTA TERESA 1 48.136,13

F17444225 ESCALER, SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA 1 48.136,13

G08803801 FEDERACIÓN DE ENTIDADES COLABORADORAS CON EL MINUSVÁLIDO 3,30 158.849,23

G63808760 FUNDACIÓ PRIVADA APADIS LES FRANQUESES 0,5 24.068,07

G60703386 FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE MÈDIC PSICOPEDAGÒGIC D’OSONA 0,18 8.664,50

G61707923 FUNDACIÓ PRIVADA COPSA 1 48.136,13

G63705578 FUNDACIÓ PRIVADA EL LLINDAR  0,5 24.068,07

G58710435 FUNDACIÓ PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA 1 48.136,13

G59546556 FUNDACIÓ PRIVADA TRINIJOVE 1 48.136,13

F59128041 GEDI GESTIÓ I DISSENY, SCCL 1 48.136,13

G08973224 INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS 1 48.136,13

G8701542 INSTITUTO DE REINSERCIÓN SOCIAL 1 48.136,13

G25322389 LLEIDA SOLIDÀRIA-MPDL 1 48.136,13

G60344645 SERVEI SOLIDARI 1 48.136,13

G60274602 SURT, ASSOCIACIÓ DE DONES PER LA INSERCIÓ LABORAL 1 48.136,13

Aplicació pressupostària: 6204/482620201/331C

Quantitat total: 9.699.430,23 euros

S=SUBVENCIÓ (EUROS) T=Nombre de tècnics atorgats

NIF ENTITAT ENTITAT T S

G62426341 ACEDOC, ASSOCIACIÓ CENTRE D’INICIATIVES PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’OCUPACIÓ  
 I MILLORA DE LES COMPETÈNCIES PROFESSIONALS 0,5 24.068,07

G62171871 ACTIVA’T ORIENTACIÓ PER L’OCUPACIÓ 1 48.136,13

P4301400J AJUNTAMENT D’AMPOSTA 1 48.136,13

P0800900C AJUNTAMENT D’ARGENTONA 1 48.136,13

P1701600G AJUNTAMENT DE BANYOLES 1 48.136,13

P0801900B AJUNTAMENT DE BARCELONA 9 433.225,17

P1702600F AJUNTAMENT DE BLANES 2 96.272,26

P4303800I AJUNTAMENT DE CAMBRILS 1 48.136,13
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NIF ENTITAT ENTITAT T S

P4301600E AJUNTAMENT DE L’ARBOÇ 1 48.136,13

P0808500C AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 1 48.136,13

P0810000J AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 3 144.408,39

P0811200E AJUNTAMENT DE MANRESA 1 48.136,13

P0811700D AJUNTAMENT DEL MASNOU 1 48.136,13

P0812500G AJUNTAMENT DE MONTGAT 1 48.136,13

P0813900H AJUNTAMENT DE NAVARCLES 0,5 24.068,07

P0818300F AJUNTAMENT DE RUBÍ 2 96.272,26

P0818600I AJUNTAMENT DE SABADELL 3 144.408,39

P0820400J AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS 1 48.136,13

P0827900B AJUNTAMENT DE TERRASSA 2 96.272,26

P4315700G AJUNTAMENT DE TORTOSA 1 48.136,13

P2529500G AJUNTAMENT DE TREMP 1 48.136,13

P0830600C AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 2 96.272,26

P4317300D AJUNTAMENT DE VILA-SECA 1 48.136,13

P4316500J AJUNTAMENT DEL VENDRELL 1 48.136,13

G62823430 APSI, ORIENTACIÓ I INSERCIÓ, SCP 1 48.136,13

G61919064 ASSOCIACIÓ CIDEQ: CENTRE D’INICIATIVES PER AL DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL  
 I LA QUALITAT 2 96.272,26

G62431051 ASSOCIACIÓ NORD LABORAL 1 48.136,13

G62142922 ASSOCIACIÓ PER LA GESTIÓ DE RRHH PER LA REINSERCIÓ SOCIOLABORAL 0,5 24.068,07

G17628710 ASSOCIACIÓ SEROC SERVEIS OCUPACIONALS 1 48.136,13

G43738137 ASSOCIACIÓ SUPORT, SERVEIS A LA FAMÍLIA, LA DONA I LA INFÀNCIA 1 48.136,13

G59741447 AULA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I ESTUDIS SOCIALS (AFPES) 11 529.497,43

P9316304F CASA CARITAT 1 48.136,13

G58323841 CENTRE D’ESTUDIS EUROPEU PER A LA FORMACIÓ DELS TREBALLADORS 3 144.408,39

P5830801F CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL “LA PAPERERA” 3 144.408,39

G43093889 CONFEDERACIÓ EMPRESARIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA 2 89.379,50

P5800011H CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 15,5 746.110,02

Q5856406C CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ DELS MUNICIPIS DEL MOIANÈS 0,5 24.068,07

G62238563 EINA, ASSOCIACIÓ DE PROMOCIÓ OCUPACIONAL 1 48.136,13

G62190731 EINES PER A L’ORIENTACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DELS RRHH 1 48.136,13

B59091132 EMPRESA MUNICIPAL PER A LA FORMACIÓ OCUPACIONAL I L’OCUPACIÓ SL 1 48.136,13

G61908166 FETS ASSOCIACIÓ 1 48.136,13

G61648523 FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ 1 48.136,13

G61676128 FUNDACIÓ PER A LA PROMOCIÓ I L’ESTUDI PACO PUERTO 17 818.314,21

G61097952 FUNDACIÓ PRIVADA CECOT FORMACIÓ 2 96.272,26

G61986832 FUNDACIÓ PRIVADA INNOVACIÓ PER L’ACCIÓ SOCIAL FIAS 5,5 264.748,72

G61740627 FUNDACIÓ PRIVADA MARIANAO (CASAL INFANTIL I JUVENIL DE MARIANAO) 1 48.136,13

G61508834 FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA PROMOCIÓ DE L’AUTOOCUPACIÓ DE CATALUNYA CP’AC 1 48.136,13

P5824503F GRAMEIMPULS, INSTITUT MUNICIPAL 4 192.544,52

F63776264 IMPULSEM SCCL 1 48.136,13

G58644329 INSTITUT GAUDÍ DE LA CONSTRUCCIÓ 13 625.769,69

P9312507H INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA MAS CARANDELL 1 48.136,13

P5801505H INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ 4 192.544,52

P5812008J INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE MATARÓ 3 144.408,39

P7590004C INSTITUT MUNICIPAL DE TREBALL SALVADOR SEGUÍ 2,5 120.340,33

G60189057 INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA FORMACIÓ I L’OCUPACIÓ 59 2.840.031, 67

P5817902I PATRONAT MUNICIPAL D’OCUPACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET 1 48.136,13

(08.079.161)
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DEPARTAMENT
DE LA PRESIDÈNCIA

DECRET
73/2008, de 31 de març, d’encàrrec del despatx del Departament de la Vicepresi-
dència al conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació des del dia 8 ins al dia 
11 d’abril de 2008, ambdós inclosos.

Vist que el conseller de la Vicepresidència, senyor Josep-Lluís Carod-Rovira, ha 
d’absentar-se de Catalunya del dia 8 al dia 11 d’abril de 2008, ambdós inclosos, i, 
per tant, cal encarregar el despatx del seu Departament a un/a altre/a conseller/a;

Atès el que estableix l’article 63 de la Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, 
del President i del Consell Executiu de la Generalitat,

DECRETO:

Article únic
Durant l’absència del conseller de la Vicepresidència, senyor Josep-Lluís Carod-

Rovira, des del dia 8 ins al dia 11 d’abril de 2008, ambdós inclosos, s’encarregarà 
del despatx del seu Departament el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, 
senyor Joan Manuel Tresserras i Gaju.

Barcelona, 31 de març de 2008

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

(08.088.108)

CÀRRECS I PERSONAL
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	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).
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	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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	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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