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Concursos i anuncis

DEPARTAMENT
D’INNOVACIÓ,
UNIVERSITATS I EMPRESA

AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA
UNIVERSITARI DE CATALUNYA

EDICTE

de 16 d’octubre de 2008, de notiicació d’acords de les comissions per a l’acreditació 
de recerca de la Comissió d’Avaluació de la Recerca de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya.

D’acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, es notiica a les persones que han presentat la sol·licitud corres-
ponent a la primera convocatòria de l’any 2008 en relació amb el procediment que 
estableix la Resolució IUE/2961/2007, d’1 d’octubre, per la qual es dóna publicitat al 
procediment de l’acreditació de recerca, d’acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, 
d’universitats de Catalunya, que les comissions per a l’acreditació de recerca han 
emès l’acreditació o la seva denegació corresponents a aquest procediment.

Així mateix, la notiicació mitjançant aquest Edicte també va dirigida, també, a 
les persones respecte a les quals, un cop intentada la notiicació individual, aquesta 
no s’ha pogut dur a terme. Per tal que puguin tenir coneixement del contingut dels 
acords de les comissions esmentades, poden comparèixer a la seu de l’Agència per 
a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, Via Laietana, 28, 5a planta, 
08003 Barcelona.

Contra aquests acords, que no exhaureixen la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar recurs d’alçada davant el president de la Comissió 
d’Avaluació de la Recerca en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà 
de la publicació d’aquest Edicte al DOGC, d’acord amb el que preveuen els articles 
114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment administratiu comú, modiicada per la Llei 
4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 16 d’octubre de 2008

JAVIER BARÁ TEMES

Director

(08.277.129)
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AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA
UNIVERSITARI DE CATALUNYA

EDICTE

de 16 d’octubre de 2008, de notiicació d’acords de les comissions per a l’acredi-
tació de recerca avançada de la Comissió d’Avaluació de la Recerca de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

D’acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, es notiica a les persones que han presentat la sol·licitud corres-
ponent a la primera convocatòria de l’any 2008 en relació amb el procediment que 
estableix la Resolució IUE/2962/2007, d’1 d’octubre, per la qual es dóna publicitat 
al procediment per a l’emissió de l’acreditació de recerca avançada, d’acord amb 
la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, que les comissions 
per a l’acreditació de recerca avançada han emès l’acreditació o la seva denegació 
corresponents a aquest procediment.

Així mateix, la notiicació mitjançant aquest Edicte va dirigida, també, a les 
persones respecte a les quals, un cop intentada la notiicació individual, aquesta 
no s’ha pogut dur a terme. Per tal que puguin tenir coneixement del contingut dels 
acords de les comissions esmentades, poden comparèixer a la seu d’AQU Catalunya, 
Via Laietana, 28, 5a planta, 08003 Barcelona.

Contra aquests acords, que no exhaureixen la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar recurs d’alçada davant el president de la Comissió 
d’Avaluació de la Recerca en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà 
de la publicació d’aquest Edicte al DOGC, d’acord amb el que preveuen els articles 
114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment administratiu comú, modiicada per la Llei 
4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 16 d’octubre de 2008

JAVIER BARÁ TEMES

Director

(08.277.131)

*


	DISPOSICIONS
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	DECRET
	202/2008, de 14 d’octubre, pel qual es regulen els àmbits funcionals en l’administració de la Generalitat de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 15 de setembre de 2008, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida referents al municipi de Bellvís.
	EDICTE
	de 13 d’octubre de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent als municipis de Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet.
	EDICTE
	de 13 d’octubre de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent als municipis de Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet.
	EDICTE
	de 13 d’octubre de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent als municipis d’Olesa de Montserrat, Abrera, Martorell, Sant Vicenç dels Horts, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, el Prat de Llobregat, Esp
	lugues de Llobregat, Sant Joan Despí i Cornellà de Llobregat.
	EDICTE
	de 13 d’octubre de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent als municipis de Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Sabadell, Santa Perpètua de Mogoda i Terrassa.
	EDICTE
	de 13 d’octubre de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent als municipis de la Llagosta, Parets del Vallès, Montmeló, Granollers, la Roca del Vallès, Cardedeu i Sant Celoni.
	EDICTE
	de 13 d’octubre de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent als municipis d’Argentona, Malgrat de Mar, Pineda de Mar i Tordera.
	EDICTE
	de 13 d’octubre de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent als municipis de Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.
	EDICTE
	de 13 d’octubre de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central referent als municipis de Berga, Igualada, Manlleu, Manresa, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Vicenç de Castellet, Santa Margarida de Montbui, Solsona, To
	na i Vic.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	RESOLUCIÓ
	JUS/3023/2008, de 10 d’octubre, de modificació dels Estatuts del Col·legi de Farmacèutics de Tarragona.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	RESOLUCIÓ
	EDU/3015/2008, de 25 de setembre, per la qual es fa pública la concessió dels Premis Catalunya d’Educació corresponents a l’any 2008.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	DECRET
	205/2008, de 14 d’octubre, pel qual es modifica el Decret 447/2004, de 30 de novembre, pel qual es crea la Comissió interdepartamental en matèria de plaguicides i biocides.
	RESOLUCIÓ
	AAR/3024/2008, de 13 d’octubre, per la qual es dóna possessió definitiva de les finques de reemplaçament de la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal d’Oliola (zona sud).
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	RESOLUCIÓ
	TRE/3025/2008, de 28 d’abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball entre la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i l’Associació Professional del Cos Facultatiu (APCF) per 
	als anys 2008-2010 (codi de conveni núm. 0804570).
	RESOLUCIÓ
	TRE/3030/2008, de 7 d’agost, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Club Natació Barcelona per a l’any 2008 (codi de conveni núm. 0800662).
	RESOLUCIÓ
	TRE/3031/2008, de 30 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa 2005 Serenos Metropolitanos, SL, per al període d’1 d’abril de 2008 a 31 desembre de 2010 (codi de conveni núm. 0815032).
	RESOLUCIÓ
	TRE/3032/2008, de 7 d’agost, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Opción A Servicios Generales, SL, per al període 1.9.2006-31.12.2011 (codi de conveni núm. 0814572).
	RESOLUCIÓ
	TRE/3033/2008, de 2 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Pacte de la Mesa sectorial de Negociació de Sanitat sobre l’ordenació i la classificació del personal estatutari de l’ICS (codi núm. 7902032).
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	RESOLUCIÓ
	MAH/3014/2008, de 8 d’octubre, per la qual es convoquen subvencions a associacions, fundacions i cooperatives sense ànim de lucre per al finançament d’actuacions d’educació i sensibilització ambiental en matèria de canvi climàtic i d’inversions per a l’es
	talvi d’aigua per al període 2008-2009.
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	DE LA PRESIDÈNCIA
	DECRET
	200/20008, de 13 d’octubre, d’encàrrec del despatx de la consellera de Treball al conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural des del dia 14 fins al dia 16 d’octubre, ambdós inclosos.
	DECRET
	201/2008, de 13 d’octubre, d’encàrrec del despatx del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació al conseller de la Vicepresidència des del dia 14 fins al dia 19 d’octubre de 2008, ambdós inclosos.
	RESOLUCIÓ
	PRE/3018/2008, de 29 de setembre, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de dos llocs a la Secretaria General Adjunta (convocatòria de provisió núm. PR 006/2008).
	RESOLUCIÓ
	PRE/3019/2008, de 2 d’octubre, per la qual es convoca concurs específic de mèrits i capacitats per proveir un lloc de treball a la Secretaria General Adjunta (convocatòria de provisió núm. PR 007/2008).
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	RESOLUCIÓ
	IRP/3016/2008, de 10 d’octubre, per la qual es convoca concurs oposició per a la provisió de llocs de treball de la Unitat de Subsòl de la categoria de mosso/a del cos de mossos d’esquadra (núm. de registre de la convocatòria 129/08).
	RESOLUCIÓ
	IRP/3021/2008, de 7 d’octubre, per la qual es resol el concurs oposició per a la provisió de llocs de treball de les especialitats d’investigació bàsica, d’investigació avançada i de la policia científica de la categoria de mosso/a del cos de mossos d’esq
	uadra (núm. de registre AGP/100/08).
	RESOLUCIÓ
	IRP/3022/2008, de 7 d’octubre, per la qual es resol el concurs oposició per a la provisió de llocs de treball de les especialitats d’investigació bàsica, d’investigació avançada i de la policia científica de la categoria de caporal/a del cos de mossos d’e
	squadra (núm. de registre AGP/200/08).
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	GAP/3020/2008, de 9 d’octubre, de 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 provisió núm. GO/018/08).
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	DECRET
	203/2008, de 14 d’octubre, de cessament del senyor Francesc José María i Sánchez com a director gerent de l’Institut Català de la Salut.
	DECRET
	204/2008, de 14 d’octubre, de nomenament del senyor Enric Argelagués i Vidal com a director gerent de l’Institut Català de la Salut.
	RESOLUCIÓ
	SLT/3017/2008, de 30 de setembre, de nomenament del senyor Alejandro Artigas Echeverria com a coordinador de Sistemes d’Informació de l’Institut Català de la Salut.
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
	RESOLUCIÓ
	d’1 d’octubre de 2008, per la qual s’integren professors titulars d’escola universitària al cos de professors titulars d’universitat.
	UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
	RESOLUCIÓ
	de 3 d’octubre, per la qual es declara desert un procediment obert.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	EDICTE
	de 2 de octubre de 2008, pel qual es fixen les dates per a la redacció de les actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades pel Projecte de la xarxa de subministrament de gas natural a la indústria Cooperativa Agrícola, SA, al terme municipal de la 
	Selva del Camp (ref. XDF-141).
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	PORTS DE LA GENERALITAT
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la constitució de la mesa de contractació.
	GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SAU
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la rectificació de la licitació en l’anunci publicat al DOGC núm. 5208 de 3.9.2008.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	EDICTE
	de 22 de maig de 2008, pel qual es notifica a Altos de Tamarit, SL, l’admissió a tràmit dels recursos contenciosos administratius 42/2008 i 45/2008.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	EDICTE
	de 2 d’octubre de 2008, pel qual se cita a termini els possibles interessats en el recurs contenciós administratiu núm. 228/2008.
	EDICTE
	de 2 d’octubre de 2008, pel qual se cita a termini els possibles interessats en el recurs contenciós administratiu núm. 367/2008.
	SERVEI CATALÀ DE LA SALUT
	EDICTE
	de 3 d’octubre de 2008, pel qual es dóna publicitat a una adjudicació definitiva.
	EDICTE
	de 3 d’octubre de 2008, pel qual es dóna publicitat a una resolució que deixa sense efecte un expedient.
	EDICTE
	de 6 d’octubre de 2008, pel qual es dóna publicitat a l’adjudicació definitiva d’un contracte.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 14 d’octubre de 2008, de notificació d’una resolució relativa a un acord de compensació de deutes d’una entitat amb el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC07062C).
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA
	UNIVERSITARI DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 16 d’octubre de 2008, de notificació d’acords de les comissions per a l’acreditació de recerca de la Comissió d’Avaluació de la Recerca de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
	EDICTE
	de 16 d’octubre de 2008, de notificació d’acords de les comissions per a l’acreditació de recerca avançada de la Comissió d’Avaluació de la Recerca de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	ANUNCI
	d’informació pública del projecte de Decret pel qual es regula la inscripció en el Registre de constructors d’habitatges.
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública una resolució (ref. CC2005000339).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2006000467).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2008000488).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2006000175).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2005000519).
	ANUNCI
	d’informació pública dels llocs, el dia i les hores per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades per l’execució del projecte modificat d’abastament en alta als municipis de Sallent, Avinyó, Artés i Calders i abastament als nucli
	s rurals de la Serra de Morisco. Escomesa elèctrica EB La Paloma i EB Vista Pirineus.
	ANUNCI
	d’informació pública del Projecte constructiu de l’estació depuradora d’aigües residuals i col·lectors en alta de Capçanes i posterior abocament a la riera de Capçanes, al terme municipal de Capçanes. Nou emplaçament (Priorat) i de la llista dels béns i e
	ls drets afectats per les obres (clau S-AA-00997-P1).
	ANUNCI
	d’informació pública del Projecte constructiu de l’estació depuradora d’aigües residuals i col·lectors en alta de Miravet i posterior abocament al barranc de les Eixugueres, al terme municipal de Miravet. Nou emplaçament (Ribera d’Ebre) i de la llista del
	s béns i els drets afectats per les obres (clau S-AA-01009-P1).
	ANUNCI
	d’informació pública del Projecte d’obra per a la construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals i col·lectors en alta de Sant Llorenç de la Muga i posterior abocament a la Muga i de la llista dels béns i els drets afectats per les obres (clau S-A
	A-01108-P).
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT DE BARCELONA
	RESOLUCIÓ
	de 6 d’octubre de 2008, per la qual s’anuncia la licitació per a l’adjudicació d’un contracte de subministrament de 10 servidors, a títol d’arrendament amb opció de compra, per a l’Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (Renting 24) (expedi
	ent 15/2008).
	UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de subministrament.
	DIVERSOS
	CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE BARCELONA
	COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE TARRAGONA
	CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DE LA GARROTXA
	CONSORCI D’OSONA DE SERVEIS SOCIALS
	CONSORCI DEL PARC DE L’ESPAI D’INTERÈS NATURAL DE GALLECS
	CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ
	GRM CONSULTORS EMPRESARIALS, SCCL
	IES-SEP ESCOLA DEL TREBALL
	IES RAMON BARBAT I MIRACLE
	SANS CAMILO, SCCL
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	ALBINYANA
	ALBONS
	L’ALDEA
	ALPENS
	L’AMETLLA DEL VALLÈS
	L’AMPOLLA
	AMPOSTA
	ARGENTONA
	ASCÓ
	BARBERÀ DEL VALLÈS
	BEGUR
	CABRA DEL CAMP
	CABRILS
	CALELLA
	CAMARASA
	CANOVELLES
	CARDONA
	CASTELLBISBAL
	EL CATLLAR
	CORNELLÀ DE LLOBREGAT
	CUBELLES
	ESPARREGUERA
	LA FATARELLA
	FIGARÓ-MONTMANY
	FLIX
	GELIDA
	GIRONA
	GRANOLLERS
	ISÒVOL
	LA LLAGOSTA
	LLORET DE MAR
	MALGRAT DE MAR
	MANRESA
	EL MASNOU
	MATARÓ
	MONTCADA I REIXAC
	NAVARCLES
	OLOT
	EL PALAU D’ANGLESOLA
	PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
	PALOL DE REVARDIT
	EL PAPIOL
	PEDRET I MARZÀ
	PORQUERES
	PUIGVERD DE LLEIDA
	RIPOLLET
	SABADELL
	SALT
	SANT ANTONI DE VILAMAJOR
	SANT ESTEVE SESROVIRES
	SANT FRUITÓS DE BAGES
	SANT QUINTÍ DE MEDIONA
	SANT QUIRZE DEL VALLÈS
	SANTA CRISTINA D’ARO
	SANTA MARIA DE CORCÓ
	CONSELLS
	COMARCALS
	RIPOLLÈS
	DIPUTACIONS
	TARRAGONA
	ADMINISTRACIÓ 
	DE JUSTÍCIA
	TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA
	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. 364/2008).
	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. 344/2008).
	AUDIÈNCIES PROVINCIALS
	EDICTE
	de la Secció Tercera de l’Audiència Provincial de Tarragona, sobre actuacions de judici verbal (rotlle 526/2006).
	EDICTE
	de la Secció Quinzena de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (rotlle 769/2003).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Vilafranca del Penedès, sobre actuacions de divorci contenciós (exp. 221/2005).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 15 de Barcelona, sobre actuacions de guarda i custodia (exp. 639/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Badalona, sobre declaració d’hereus abintestat (exp. 787/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 15 de Barcelona, sobre procediment de divorci contenciós (exp. 759/2006).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Badalona, sobre procediment de judici verbal (exp. 79/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 48 de Barcelona, sobre declaració d’hereus abintestat (exp. 1069/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Sabadell, sobre actuacions de cancel·lació de càrregues i gravàmens (exp. 1033/200).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 41 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 745/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 12 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 57/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Lleida, sobre procediment de judici verbal (exp. 667/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de la Seu d’Urgell, sobre procediment de divorci contenciós (exp. 115/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Reus, sobre procediment ordinari (exp. 375/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 36 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1024/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 51 de Barcelona, sobre actuacions de judici d’acolliment familiar (exp. 409/2008).
	jutjats mercantils
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 1 de Tarragona, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 229/2007).
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 2 de Barcelona, sobre procediment ordinari (exp. 607/2005).
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 2 de Barcelona, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 276/2008).

		2008-10-16T16:26:05+0200
	Edició Diari Oficial Generalitat de Catalunya
	Signatura digital




