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UNIVERSITATS
CATALANES

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

ANUNCI

pel qual es fa pública l’aprovació d’un estudi de viabilitat per a un contracte de 
concessió d’obra pública.

El rector de la Universitat Rovira i Virgili, per resolució de data 30 de març de 
2011, va aprovar l’estudi de viabilitat, de data 25 de març de 2011, per al contracte 
de concessió d’obra pública per a la construcció i posterior explotació d’allotja-
ments universitaris al Campus Bellisens a Reus de la Universitat Rovira i Virgili, 
de conformitat amb el que disposa l’article 112 de la Llei 30/2007, de 31 d’octubre, 
de contractes del sector públic.

L’estudi està exposat en el perfil del contractant de la Universitat Rovira i Virgili 
(https://seuelectronica.urv.cat/perfil_contractant) i en el Vicerectorat d’Organització 
i Recursos de la URV (Edifici Rectorat de la URV. C/ de l’Escorxador, s/n, 43003 
Tarragona), perquè pugui ser examinat, durant el termini d’un mes a comptar a 
partir de la publicació del present anunci, i presentar-se, en el seu cas, escrit d’al-
legacions a l’Oficina del Registre General de la Universitat (C/ de l’Escorxador, 
s/n, 43003 Tarragona).

Tarragona, 30 de març de 2011

P.D. del rector de 25 de març de 2011

JOSEP MANEL RICART PLA

Vicerector de Política Acadèmica i Científica
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*


	DISPOSICIONS
	TRIBUNAL
	CONSTITUCIONAL
	QÜESTIÓ D’INCONSTITUCIONALITAT
	número 43-2010.
	QÜESTIÓ D’INCONSTITUCIONALITAT
	núm. 7559/2006, plantejada per la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya respecte de l’article 34.1 del Decret legislatiu de la Generalitat de Catalunya 1/1993, de 9 de març, sobre comerç inter
	ior, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de novembre (sentència).
	DEPARTAMENT
	DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
	EDICTE
	de 22 de març de 2011, pel qual es notifica una Resolució del director general d’Urbanisme referent al municipi de l’Ametlla de Mar.
	EDICTE
	de 28 de març 2011, sobre una resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat referent al municipi de Caldes de Montbui.
	EDICTE
	de 29 de març de 2011, sobre una resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat referent al municipi de Sant Boi de Llobregat.
	EDICTE
	de 29 de març de 2011, sobre una resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat referent al terme municipal de Viladecans.
	EDICTE
	de 29 de març de 2011, sobre una resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat, referent al municipi de Tremp.
	EDICTE
	de 29 de març de 2011, sobre una resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat, referent al municipi de Falset.
	EDICTE
	de 29 de març de 2011, sobre una resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat referent al municipi d’Aiguaviva.
	EDICTE
	de 29 de març de 2011, sobre una resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat referent al Pla especial urbanístic gasoducte Martorell-Figueres.
	DEPARTAMENT
	D’empresa i ocupació
	RESOLUCIÓ
	EMO/807/2011, de 10 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la revisió salarial per a l’any 2011 del Conveni col·lectiu de treball per al sector agropecuari de Catalunya per als anys 2010-2011 (codi de conveni núm. 7901175).
	RESOLUCIÓ
	EMO/808/2011, de 18 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la revisió salarial per a l’any 2011 del Conveni col·lectiu de treball per al sector del comerç de mobles de Catalunya per als anys 2010-2012 (codi de conveni núm. 790169
	5).
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	RESOLUCIÓ
	JUS/803/2011, de 15 de març, dictada en el recurs governatiu interposat per M. N. P. T. contra l’acord de qualificació del registrador de la propietat de Lleida número 1.
	RESOLUCIÓ
	JUS/804/2011, de 16 de març, dictada en el recurs governatiu que ha interposat O. D., SL, contra la qualificació de la registradora de la propietat número 30 de Barcelona.
	CÀRRECS I PERSONAL
	PARLAMENT
	DE CATALUNYA
	SINDICATURA DE Comptes
	RESOLUCIÓ
	de 25 de març de 2011, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals d’aspirants admesos i exclosos en la convocatòria de concurs oposició per a la provisió d’una plaça del Cos d’Auxiliars Administratius de la Sindicatura de Comptes de Catalu
	nya.
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR
	EDICTE
	de 21 de març de 2011, de notificació de l’inici del procediment de revocació del nomenament de membre del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya i del tràmit d’audiència.
	DEPARTAMENT
	D’empresa i ocupació
	RESOLUCIÓ
	EMO/802/2011, de 16 de març, de cessament i nomenament de diversos membres del Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	RESOLUCIÓ
	JUS/805/2011, de 31 de març, de cessament del senyor Jesús Plaza Gómez com a subdirector general de Planificació de la Direcció General de Modernització del Departament de Justícia.
	RESOLUCIÓ
	JUS/806/2011, de 31 de març, de nomenament de personal eventual del Departament de Justícia.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	SERVEI CATALÀ DE LA SALUT
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva de diversos contractes.
	GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS
	ANUNCI
	Pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de subministrament.
	DEPARTAMENT
	DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
	EDICTE
	de 17 de març de 2011, de notificació de diversos actes administratius en expedients sancionadors en matèria d’habitatge.
	EDICTE
	de 24 de març de 2011, de notificació d’acords d’expedients sancionadors.
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	EDICTE
	de 17 de març de 2011, de notificació d’un incompliment de condicions (ref. UDPH2009001974).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2011000037).
	INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
	EDICTE
	de 28 de març de 2011, de notificació de diverses resolucions dictades en expedients sancionadors.
	AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 17 de març de 2011, pel qual es notifiquen diverses resolucions de recursos d’alçada d’expedients sancionadors.
	DEPARTAMENT
	DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
	EDICTE
	de 4 de març de 2011, de notificació de diverses resolucions dictades en expedients de protecció de menors.
	DEPARTAMENT
	D’empresa i ocupació
	EDICTE
	de 22 de març de 2011, de notificació d’una resolució d’inici d’expedient de revocació de subvenció.
	ANUNCI
	pel qual es publica la Resolució de declaració de la condició de mineral natural de l’aigua Aquarel-Avets, del terme municipal d’Arbúcies.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la modificació dels Estatuts de l’organització empresarial denominada Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils de Sabadell i Comarca.
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 10 de març de 2011, de notificació d’una resolució de revocació de subvenció.
	EDICTE
	de 24 de març de 2011, de notificació d’un acte administratiu (exp. TJ/2008/0903).
	EDICTE
	de 24 de març de 2011, de notificació d’un acte administratiu (exp. TJ/2008/0283).
	AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM
	ANUNCI
	pel qual es fa publica una resolució sancionadora (exp. 08A001/545/2009).
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’aprovació d’un estudi de viabilitat.
	DIVERSOS
	COL·LEGI D’ENGINYERS DE TELECOMUNICACIONS DE CATALUNYA
	FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA
	NOTARIA DEL SENYOR RAFAEL CORRAL MARTÍNEZ
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	BANYOLES
	CASTELL DE L’ARENY
	CASTELL-PLATJA D’ARO
	ESPINELVES
	FIGUERES
	GANDESA
	L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
	MANLLEU
	MARTORELLES
	MONISTROL DE MONTSERRAT
	PERALADA
	PONTONS
	PUIGCERDÀ
	SABADELL
	SANT CARLES DE LA RÀPITA
	SANT CEBRIÀ DE VALLALTA
	SANT CUGAT DEL VALLÈS
	SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
	SERINYÀ
	TORREDEMBARRA
	EL VENDRELL.
	VILABERTRAN
	CONSELL GENERAL
	D’ARAN
	SERVEI ARANÈS DE BENESTAR I SALUT
	CONSELLS
	COMARCALS
	CONCA DE BARBERÀ
	DIPUTACIONS
	LLEIDA
	TARRAGONA.
	ALTRES
	ORGANISMES
	ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX
	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. 667/2006).
	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. 345/2010).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Lleida, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 175/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Mataró, sobre actuacions de judici de procediment ordinari (exp. 1272/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Rubí, sobre actuacions de judici de procediment ordinari (exp. 84/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Gavà, sobre actuacions de judici de procediment ordinari (exp. 968/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Rubí, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 581/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Terrassa, sobre actuacions de judici verbal (exp. 568/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Tarragona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1468/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 18 de Barcelona, sobre actuacions de judici de divorci contenciós (exp. 944/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de la Seu d’Urgell, sobre procediment de causes prèvies (exp. 776/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 8 de Tarragona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 2437/2009).
	jutjats mercantils
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 1 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 884/2009).

		2011-04-01T16:01:26+0200
	DOGC
	Edició Diari Oficial Generalitat de Catalunya
	Signatura




