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Concursos i anuncis

CONSORCI DEL TRANSPORT PÚBLIC DE L’ÀREA DE LLEIDA

ANUNCI

del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, sobre les tarifes de transport 
públic col·lectiu per a l’any 2009.

Anunci de les tarifes que han de regir a partir del dia 1 de gener de l’any 2009 al 
sistema de transport públic col·lectiu a l’àmbit tarifari integrat de la comarca del 
Segrià ampliat al municipis de Termens, Vallfogona de Balaguer i Balaguer.

El Consell d’Administració del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, 
en endavant Consorci, reunit en sessió ordinària en data 17 de desembre de 2008, 
va prendre els següents acords:

Aprovar els preus que regiran a l’any 2009 per als diferents títols de transport sota 
la potestat tarifària del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida.

Aprovar la Tarifa Mitjana Ponderada (TMP) pel conjunt del sistema d’un 4,69%.

Comunicar a la Comissió de Preus de Catalunya la tarifa mitjana ponderada de l’any 
2009 corresponent al sistema de transport públic col·lectiu de l’àmbit tarifari integrat 
del Consorci ampliat al municipis de Termens, Vallfogona de Balaguer i Balaguer.

Informar l’usuari sobre els nous preus i la caducitat dels títols integrats i les li-
mitacions establertes pel que fa a l’obligació de facilitar canvi en adquirir el bitllet. 
La regulació d’aquests aspectes és la següent:

Les noves tarifes entraran en vigor el dia 1 de gener de 2009.

S’estableix un període de carència que inalitzarà el 28 de febrer de 2010.

Els títols T-10 adquirits el 2009 es podran consumir durant el període de carència. 
No es podran recarregar títols de T-10 adquirits a tarifes de 2009 ins que no s’hagi 
consumit la totalitat del saldo de viatges.

Pel que fa a la resta de títols, es permeten les validacions (ins exhaurir el saldo 
o ins data inal de validesa) dels títols adquirits el 2009 que s’hagin validat per 
primer cop dintre del període de carència, és a dir, abans del 28 de febrer de 2010. 
Després del període de carència no es podrà iniciar cap títol adquirit el 2009. A 
partir de l’1 de gener de 2010, l’usuari pot recarregar/ampliar el títol quan vulgui, 
a tarifes de 2010, sempre que no quedi cap títol per iniciar.

Els títols no consumits no es podran bescanviar.

Les empreses que operen a l’àmbit tarifari integrat resten obligades a facilitar 
canvi en els pagaments fets amb bitllets de ins a 10 euros a bord dels autobusos 
per a l’adquisició del bitllet senzill.

En aplicació dels esmentats acords es detalla en l’Annex I d’aquest anunci la 
desagregació de les tarifes de l’any 2009 per a cada tipus de títol.

Lleida, 22 de desembre de 2008

JOSÉ LUIS CUNILLERA

Gerent

ANNEX I

A. TÍTOLS DE TRANSPORT INTEGRAT

Regulació i característiques dels títols de transport públic integrats en l’àmbit del 
Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida.
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Els preus dels títols de transport, en euros amb IVA inclòs, són els següents:

TÍTOL 1 Zona 2 Zones
T – 10/30 6,00 9,20
T – 10 7,60 11,50
T – 50/30 26,00 38,00
T – MES 38,00 54,50

Les principals característiques d’aquests títols de transport són les següents:
- T-10: Títol multiviatge que permet fer 10 desplaçaments integrats en tots els modes 

de transport segons les zones a travessar (entre 1 i 2 zones). Títol multipersonal i horari. 
Té un cost inicial d’adquisició de 2 euros. Carregable amb 10, 20 o 30 viatges.

- T-10/30: Títol multiviatge que permet fer 10 desplaçaments integrats en tots els 
modes de transport segons les zones a travessar (entre 1 i 2 zones). Validesa: 30 
dies consecutius des de la primera cancel·lació. Títol unipersonal i horari. Té un 
cost inicial d’adquisició de 2 euros.

- T-50/30: Títol multiviatge que permet fer 50 desplaçaments integrats en tots 
els modes de transport segons les zones a travessar (entre 1 i 2 zones). Validesa: 30 
dies consecutius des de la primera cancel·lació. Títol unipersonal i horari. Té un 
cost inicial d’adquisició de 2 euros.

Els títols T-10, T-10/30 i T-50/30 permeten fer un màxim de 3 transbordaments a 
diferents modes de transport en un mateix desplaçament i amb limitacions horàries 
de 1 hora i 15 minuts per a 1 zona, i de 1 hora i 30 minuts per a 2 zones.

- T-Mes: Títol de transport que permet fer un nombre il·limitat de desplaçaments, 
a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport 
segons les zones a travessar (entre 1 i 2 zones). Validesa: 30 dies consecutius des 
de la primera cancel·lació. Títol personalitzat mitjançant DNI. Té un cost inicial 
d’adquisició de 3 euros.

Tots aquests títols de transport s’ofereixen en la gamma de les zones 1 i 2 (segons 
la zoniicació del Sistema Tarifari Integrat). Els títols de transport integrats descrits 
són propietat del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, en endavant 
Consorci; i són vàlids a tots els operadors de transport públic col·lectiu que operen 
a l’àmbit esmentat (vegeu la relació dels operadors integrats a l’annex 1.1).

B. PREUS D’ALTRES TITOLS DE TRANSPORT EN L’ÀMBIT DEL CONSORCI 
DE TRANSPORT PÚBLIC DE L’ÀREA DE LLEIDA

El bitllet senzill, monoperador i no integrat, tindrà el següent preu per referència 
per zones, amb IVA inclòs:

Els preus dels bitllets senzills, en euros, són els següents:

 1 zona 2 zones

Bitllet senzill 1,35 2,05

1. TÍTOLS MONOMODALS DE S.A. ALSINA GRAELLS DE AUTO TRANS-
PORTES

Els preus dels títols monomodals de Sociedad Anónima Alsina Graells de Auto 
Transportes queden ixats de la següent manera, en euros, amb l’IVA inclòs:

Bitllet senzill

 1 zona 2 zones

Euros 1,35 2,05

amb les següents excepcions:

Zones Trajecte Euros

2 Balaguer – Lleida  3,60
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Zones Trajecte Euros

2 Balaguer – Alcoletge  2,45
2 Balaguer – Vilanova de la Barca 2,05
1 Balaguer – Térmens  1,45
2 Hostal Nou – Lleida 3,40
2 Hostal Nou – Alcoletge 2,20
2 Hostal Nou – Vilanova de la Barca 1,75
2 Vallfogona de Balaguer – Lleida 3,05
2 Vallfogona de Balaguer – Alcoletge 2,05
2 Vallfogona de Balaguer – Lleida 3,05
2 Vallfogona de Balaguer – Vilanova de la Barca 1,55
2 Térmens – Lleida 2,10
2 Térmens – Alcoletge 1,40
2 Térmens – Vilanova de la Barca (*)  1,35
1 Vilanova de la Barca – Lleida 1,65
1 Alcoletge – Lleida  1,50
1 Almatret – Llardecans 1,65
1 Almatret – Torrebesses 2,60
1 Almatret – Sarroca 2,90
2 Almatret – Lleida 5,50
1 Maials – Sarroca 1,65
2 Maials – Lleida 4,25
2 Llardecans – Lleida  3,80
2 Torrebesses – Lleida 2,90
2 Sarroca – Lleida  2,55

(*) Municipis colindants

2. TÍTOLS MONOMODALS DE EMPRESA LAX, S.L.
Els preus dels títols monomodals d’Empresa Lax, S.L. queden ixats de la següent 

manera, en euros, amb l’IVA inclòs:

Bitllet senzill

 1 zona

Euros 1,35

amb les següents excepcions:

Zones Trajecte Euros

1 Almacelles – Lleida 1,50

3. TÍTOLS MONOMODALS DE MIGUEL GAMÓN, S.L.
Els preus dels títols monomodals de Miguel Gamón, S.L. queden ixats de la 

següent manera, en euros, amb l’IVA inclòs:

Bitllet senzill

 1 zona

Euros 1,35

amb les següents excepcions:

Zones Trajecte Euros

1 Lleida-Torre Albert 1,50

1 Lleida-Cameres 1,50
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Zones Trajecte Euros

1 Lleida-Torre-serona 1,50

1 Lleida-Benavent de Segrià 1,50

1 Lleida-Vilanova de Segrià 1,65

1 Lleida-La Portella 2,25

1 Km 1,049- La Portella 1,70
1 Llívia I-La Portella 1,70

1 Llívia II-La Portella 1,60

1 Torre Albert-La Portella 1,60

1 Cameres- La Portella 1,40

4. TÍTOLS MONOMODALS D’AUTOCARS SOLÉ-SERÓ, S.L.
Els preus dels títols monomodals d’Autocars Solé-Seró, S.L. queden ixats de la 

següent manera, en euros, amb l’IVA inclòs:

Bitllet senzill

 1 zona 2 zones

Euros 1,35 2,05

amb les següents excepcions:

Zones Trajecte Euros

2 Alcanó – Alfés (*)1,35
2 Alcanó – Lleida  2,10
1 Alfés – Lleida 1,60

(*) Municipis colindants

5. TÍTOLS MONOMODALS DE BULLICH GRUP AUTO TRANSPORT, S.L.
Els preus dels títols monomodals de Bullich Grup Auto Transport, S.L. queden 

ixats de la següent manera, en euros, amb l’IVA inclòs:

Bitllet senzill

 1 zona

Euros 1,35

amb les següents excepcions:

Zones Trajecte Euros

1 Corbins – Lleida 1,50

6. TÍTOLS MONOMODALS DE MARFINA BUS, S.A.
Els preus dels títols monomodals de Marina Bus, S.A. queden ixats de la següent 

manera, en euros, amb l’IVA inclòs:

Bitllet senzill

 1 zona 2 zones

Euros 1,35 2,05

amb les següents excepcions:

Zones Trajecte Euros

2 Sunyer – Lleida 2,05
2 Sunyer – Torres de Segre (*)  1,35
2 Torres de Segre – Sudanell (*)  1,35
2 Torres de Segre - Lleida 2,05

1 Sudanell – Lleida 1,50
1 Montoliu de Lleida - Lleida 1,50
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Zones Trajecte Euros

1 Albatàrrec – Lleida 1,50
1 Puigverd de Lleida – Lleida 1,50
1 Artesa de Lleida - Lleida 1,50

1 Aspa – Lleida 2,00

(*) Municipis colindants

7. TÍTOLS MONOMODALS DE AUTO TRANSPORTE PARELLADA, S.L.
Els preus dels títols monomodals de Auto Transporte Parellada, S.L. queden 

ixats de la següent manera, en euros, amb l’IVA inclòs:

Bitllet senzill

 1 zona 2 zones

Euros 1,35 2,05

amb les següents excepcions:

Zones Trajecte Euros

1 La Granja d’Escarp – Soses 1,50
2 La Granja d’Escarp – Alcarràs 1,85
2 La Granja d’Escarp – Lleida 2,95
1 La Granja d’Escarp – Massalcoreig 1,30
1 La Granja d’Escarp – Seròs 1,30
1 La Granja d’Escarp - Aitona 1,30

2 Massalcoreig – Alcarràs 1,50
1 Massalcoreig- Seròs 1,30

1 Massalcoreig- Aitona 1,30

1 Massalcoreig- Soses 1,30

2 Massalcoreig - Lleida 2,60

1 Seròs – Aitona  1,30
1 Seròs – Soses 1,30
1 Seròs – Alcarràs  1,50
2 Seròs – Lleida 2,25
1 Aitona – Soses 1,30
2 Aitona – Alcarràs 1,30
2 Aitona – Lleida 1,80
2 Soses – Alcarràs (*)  1,30
2 Soses – Lleida  1,35
1 Alcarràs – Lleida 1,30
1 Alfarràs – Almenar 1,30
2 Alfarràs – Alguaire 1,30
2 Alfarràs – Rosselló 1,30
2 Alfarràs – Torrefarrera 1,50
2 Alfarràs – Lleida 2,30
2 Almenar – Alguaire (*)  1,30
2 Almenar – Rosselló 1,30
2 Almenar – Torrefarrera 1,30
2 Almenar – Lleida 2,05
1 Alguaire – Rosselló 1,30
1 Alguaire – Torrefarrera 1,30
1 Alguaire - Lleida 1,30



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5287 – 30.12.200894736

Concursos i anuncis

Zones Trajecte Euros

1 Rosselló – Torrefarrea 1,30
1 Rosselló - Lleida 1,30

1 Torrefarrera – Lleida 1,30

(*) Municipis colindants

8. TÍTOLS MONOMODALS DE ISIDRE MORELL IBARS
Els preus dels títols monomodals de Isidre Morell Ibars, queden ixats de la 

següent manera, en euros, amb l’IVA inclòs:

Bitllet senzill

 1 zona

Euros 1,35

amb les següents excepcions:

Zones Trajecte Euros

1 Pla de la Font – Raïmat 1,95
1 Pla de la Font - Lleida 3,75
1 Sucs – Raïmat 1,40
1 Sucs - Lleida 3,20

1 Gimenells – Lleida 3,10
1 Santa Maria de Gimenells - Lleida 2,60

1 Raïmat - Lleida 1,55

1 Alpicat - Lleida 1,50

9. TÍTOLS MONOMODALS D’AUTOCARS AGRAMUNT, S.L.
Els preus dels títols monomodals d’Autocars Agramunt, S.L. queden ixats de la 

següent manera, en euros, amb l’IVA inclòs:

Bitllet senzill

 1 zona

Euros 1,35

amb les següents excepcions:

Zones Trajecte Euros

1 Els Alamús - Lleida 1,50

10. TÍTOLS MONOMODALS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA

Els preus dels títols monomodals de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
queden ixats de la següent manera, en euros, amb l’IVA inclòs:

Bitllet senzill

 1 zona 2 zones

Bitllet senzill 1,35 2,05

amb les següents excepcions:

Zones Trajecte Euros

2 Balaguer – Vilanova de la Barca 1,40
2 Balaguer – Alcoletge  1,40
2 Balaguer – Lleida 2,00
2 Vallfogona de Balaguer – Vva. Barca 1,40
2 Vallfogona de Balaguer – Alcoletge 1,40
2 Vallfogona de Balaguer – Lleida 2,00
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Zones Trajecte Euros

2 Térmens – Alcoletge 1,40
2 Térmens – Lleida 1,40
1 Vilanova de la Barca - Lleida 1,40

- T – Regional (Abonament de 10 viatges)
1 zona Grup 1 1 zona Grup 2 2 zones

9,45 10,20 15,35

- T – Regional (Abonament mensual)
1 zona Grup 1 1 zona Grup 2 2 zones

32,65 36,65 53,90

- T – Regional (Abonament mensual estudiants)
1 zona Grup 1 1 zona Grup 2 2 zones

31,05 34,85 51,25

- Abonament quatrimestral estudiants

1 zona Grup 1 1 zona Grup 2 2 zones

37,30 41,65 61,35

- Abonament anual estudiants

1 zona Grup 1 1 zona Grup 2 2 zones

63,05 66,85 83,25

* Zones tarifàries de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

- Targetes de 10 viatges amb preu reduït.
El preu de les targetes de 10 viatges amb preu reduït queda ixat de la següent 

manera, en Euros, amb l’IVA inclòs:

Targeta 1 zona 2 zones

T-Daurada  4,50 7,00

ANNEX 1.1

OPERADORS DE TRANSPORT PÚBLIC COL·LECTIU INTEGRATS TARI-
FARIAMENT L’ANY 2009 A L’ÀMBIT DE L’ATM DE L’ÀREA DE LLEIDA.

AUTO TRANSPORTE PARELLADA, S.L.
MIGUEL GAMÓN, S.L.
GRUP AUTOTRANSPORT BULLICH, S.L.
S.A. ALSINA GRAELLS DE AUTO TRANSPORTES
AUTOCARS AGRAMUNT, S.L.
MARFINA BUS, S.A.
AUTOCARS SOLÉ-SERÓ, S.L.
EMPRESA LAX, S.L.
ISIDRE MORELL IBARS
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
AUTOBUSOS DE LLEIDA, S.A.

 (*) Aquesta llista és susceptible de ser ampliada amb nous operadors interurbans 
d’autobús de l’àmbit tarifari integrat a mesura que es signin els convenis d’adhesió 
al Sistema Tarifari Integrat de les comarques de Lleida.

PG-230984 (08.358.037)


	DISPOSICIONS
	DEPARTAMENT
	DE LA VICEPRESIDÈNCIA
	DECRET
	255/2008, de 23 de desembre, pel qual es crea el Comissionat d’Afers Exteriors i Cooperació del Departament de la Vicepresidència, la persona titular del qual adopta la denominació de viceconseller/a.
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	GAP/3890/2008, de 9 de desembre, per la qual es dóna conformitat a l’adopció de la bandera del municipi del Masnou.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	DECRET
	258/2008, de 23 de desembre, pel qual es declara zona de muntanya el municipi de Tiurana.
	EDICTE
	de 28 de novembre de 2008, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referents al municipi de Lliçà d’Amunt.
	EDICTE
	de 22 de desembre de 2008, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques referent al municipi de Sant Adrià de Besòs.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	ORDRE
	EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i 
	del batxillerat nocturn.
	RESOLUCIÓ
	EDU/3875/2008, de 18 de desembre, de delegació de competències de la persona titular del Departament d’Educació en diversos òrgans del Consorci d’Educació de Barcelona.
	RESOLUCIÓ
	EDU/3876/2008, de 19 de desembre, de delegació de competències de la persona titular de la Secretaria General del Departament d’Educació en diversos òrgans del Consorci d’Educació de Barcelona.
	RESOLUCIÓ
	EDU/3877/2008, de 22 de desembre, de delegació de competències del director general de Recursos del Sistema Educatiu en la persona titular de la Gerència del Consorci d’Educació de Barcelona.
	RESOLUCIÓ
	EDU/3895/2008, de 19 de desembre, per la qual s’eleva a definitiva i es modifica l’autorització d’obertura i funcionament del centre docent estranger The International School of Catalunya, de Lliçà d’Amunt.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	RESOLUCIÓ
	CMC/3893/2008, de 10 de desembre, per la qual s’exerceix el dret de tempteig sobre diversos lots subhastats.
	INSTITUT CATALÀ
	DE LES INDÚSTRIES CULTURALS
	RESOLUCIÓ
	CMC/3891/2008, de 19 de desembre, per la qual es modifica la dotació pressupostària de la convocatòria per a la concessió de subvencions a la programació realitzada de música en viu de caràcter professional a Catalunya.
	RESOLUCIÓ
	CMC/3892/2008, de 19 de desembre, per la qual es modifica la dotació pressupostària de la convocatòria de subvencions a empreses i entitats per a l’assistència i participació en fires, festivals i mercats internacionals.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	RESOLUCIÓ
	AAR/3851/2008, de 17 de desembre, per la qual es dóna publicitat a la resolució de concessió del Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a en la seva convocatòria de l’any 2008.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	ORDRE
	TRE/555/2008, de 19 de desembre, per la qual es garanteix el servei essencial de recollida d’escombraries que l’empresa UTE Arenys de Munt presta al municipi d’Arenys de Munt.
	RESOLUCIÓ
	TRE/3894/2008, de 19 de desembre, de convocatòria anticipada per a l’any 2009 de presentació de sol·licituds per al repartiment entre les centrals sindicals dels ajuts per a la mediació i la formació sindical i l’assessorament jurídic i econòmic.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	DECRET
	262/2008, de 23 de desembre, pel qual es prorroga la vigència del Decret 244/2005, de 8 de novembre, d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007.
	CENTRE DE LA PROPIETAT FORESTAL
	RESOLUCIÓ
	MAH/3905/2008, de 22 de desembre, de modificació de la Resolució MAH/3793/2008, de 15 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria anticipada per a la concessió dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada de l’any 2009.
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	DE LA PRESIDÈNCIA
	DECRET
	263/2008, de 22 de desembre, d’encàrrec del despatx del conseller d’Educació a la consellera de Salut del dia 29 de desembre de 2008 al dia 2 de gener de 2009.
	RESOLUCIÓ
	PRE/3879/2008, de 18 de desembre, per la qual es resol el procés selectiu de nou accés per proveir set places en règim de personal laboral fix del Departament de la Presidència (convocatòria núm. L003/07).
	RESOLUCIÓ
	PRE/3882/2008, de 18 de desembre, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc de treball a la Secretaria General Adjunta.
	DEPARTAMENT
	DE LA VICEPRESIDÈNCIA
	DECRET
	256/2008, de 23 de desembre, de cessament de la senyora Roser Clavell i Soldevila com a secretària d’Afers Exteriors.
	DECRET
	257/2008, de 23 de desembre, pel qual es nomena la senyora Roser Clavell i Soldevila viceconsellera d’Afers Exteriors i Cooperació del Departament de la Vicepresidència.
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	RESOLUCIÓ
	IRP/3867/2008, de 23 d’abril, de concessió d’una medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau a un funcionari del cos de mossos d’esquadra.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3868/2008, de 23 d’abril, de concessió d’una medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau a un funcionari del cos de mossos d’esquadra.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3869/2008, de 23 d’abril, de concessió d’una medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau a un funcionari del cos de mossos d’esquadra.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3870/2008, de 23 d’abril, de concessió d’una medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau a un funcionari del cos de mossos d’esquadra.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3871/2008, de 23 d’abril, de concessió d’una medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau a un funcionari del cos de mossos d’esquadra.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3872/2008, de 23 d’abril, de concessió d’una medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau a un funcionari del cos de mossos d’esquadra.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3873/2008, de 23 d’abril, de concessió d’una medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau a un funcionari del cos de mossos d’esquadra.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3874/2008, de 23 d’abril, de concessió d’una medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau a un funcionari del cos de mossos d’esquadra.
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	RESOLUCIÓ
	IRP/3900/2008, de 23 d’abril, de concessió d’una medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau a un funcionari del cos de mossos d’esquadra.
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	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
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	JUS/3896/2008, de 2 de desembre, per la qual es modifica la Resolució JUS/3545/2008, de 17 de novembre, per la que es fa pública la relació de places corresponents a l’àmbit de Catalunya que s’ofereixen als aspirants aprovats en les proves selectives per 
	a l’ingrés al cos de gestió processal i administrativa de l’Administració de justícia, torn de promoció interna, convocades per l’Ordre de 15 de setembre de 2006.
	RESOLUCIÓ
	JUS/3897/2008, de 19 de desembre, per la qual s’aproven les plantilles de personal docent dels centres de formació de persones adultes ubicats en els centres penitenciaris dependents de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juve
	nil del Departament de Justícia per al curs 2008-2009.
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	D’EDUCACIÓ
	RESOLUCIÓ
	EDU/3878/2008, de 19 de desembre, per la qual es nomena la senyora Josefa Beltran Bertomeu directora del Programa de descentralització del Departament d’Educació.
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	DE SALUT
	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/3881/2008, de 3 de desembre, d’adaptació del nomenament de la senyora Núria Ballesta Aguilà, cap de la Unitat de Recursos Humans de la Gerència d’Àmbit d’Atenció Primària 2 Tarragona-Terres de l’Ebre, com a cap de la Unitat de Recursos Humans de la Di
	recció d’Atenció Primària de Tarragona.
	DEPARTAMENT
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	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	RESOLUCIÓ
	AAR/3883/2008, de 12 de desembre, de cessament de la senyora Anna Maria Sintes i Bou com a secretària del director general de Pesca i Afers Marítims del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
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	260/2008, de 23 de desembre, de cessament del senyor Emili Valdero Mora com a secretari de Comerç i Turisme del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.
	DECRET
	261/2008, de 23 de desembre, de cessament i nomenament d’un vocal del Comitè Executiu del Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM).
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	UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
	RESOLUCIÓ
	d’11 de desembre de 2008, per la qual es fa públic el resultat del concurs per l’accés a plaça de professor agregat en règim de contracte laboral.
	UNIVERSITAT DE LLEIDA
	RESOLUCIÓ
	de 19 de desembre de 2008, per la qual es convoca concurs d’accés al cos de funcionaris docents universitaris.
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	SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
	EDICTE
	de 2 de desembre de 2008, pel qual es notifica la resolució d’arxivament de diverses actuacions.
	EDICTE
	d’11 de desembre de 2008, de notificació de resolucions sancionadores.
	EDICTE
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	EDICTE
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	ANUNCI
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	de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu (exp. 543/2008).
	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. 503/2008).
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