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I. CRÒNICA LEGISLATIVA
Secció coordinada per Joan Ramon Solé i Durany 

I.1. Catalunya
(DOGC d’1 de gener a 30 de juny de 2009)

Anna M. Pla Boix*

Activitats audiovisuals

Resolució CMC/55/2009, de 13 de gener, per la qual es dóna publicitat a 
l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Indústries Cul-
turals, de 26 de novembre de 2008, pel qual es modifiquen les bases que han 
de regir la concessió de subvencions per a l’organització a Catalunya d’esdeve-
niments audiovisuals, així com la seva promoció i difusió (DOGC núm. 5304, 
de 26 de gener de 2009, p. 5280).
Base 5.1.2.c de l’Acord. 

Resolució CMC/240/2009, de 2 de febrer, per la qual es dóna publicitat a 
l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Indústries Cul-
turals, de 17 de desembre de 2008, pel qual es modifiquen les bases que han 
de regir la concessió de subvencions per a la promoció del sector del teatre i 
del circ de caràcter professional a Catalunya (DOGC núm. 5318, de 13 de 
febrer de 2009, p. 11258).
Previsió 1 de l’Acord de l’annex.

Resolució CMC/372/2009, de 5 de febrer, per la qual es dóna publicitat a 
l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Indústries Cul-
turals, de 17 de desembre de 2008, pel qual es modifiquen les bases que han 
de regir la concessió de subvencions per a la realització d’activitats adreçades 
al públic o als mitjans de comunicació per a la promoció dels títols individuals 
o de col·leccions de llibres en català o en aranès (DOGC núm. 5324, de 23 de 
febrer de 2009, p. 14391).
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Resolució CMC/628/2009, de 4 de març, de convocatòria de règim transitori 
per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, 
per a l’explotació i la difusió de llargmetratges cinematogràfics i produccions 
de gran format i per a la producció en versió original catalana (DOGC núm. 
5339, de 16 de març de 2009, p. 21743).

Resolució CMC/684/2009, de 12 de març, de convocatòria per a la concessió 
de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització 
d’activitats adreçades al públic o als mitjans de comunicació per a la promoció 
de títols individuals o de col·leccions de llibres en català o en occità (DOGC 
núm. 5342, de 19 de març de 2009, p. 23061).

Resolució CMC/828/2009, de 19 de març, per la qual es dóna publicitat a 
l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Indústries 
 Culturals, de 25 de febrer de 2009, pel qual es modifiquen les bases que han 
de regir la concessió de subvencions a empreses de producció independents 
per a la realització de llargmetratges televisius de ficció destinats a ser emesos 
per televisió (DOGC núm. 5352, de 2 d’abril de 2009, p. 27972).
Previsions 1 i 2 de l’Acord de l’annex.

Resolució CMC/831/2009 de 23 de març, per la qual es dóna publicitat a 
l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Indústries Cul
turals, de 17 de desembre de 2008, pel qual s’aproven les bases que han de 
regir la concessió de subvencions per a la millora de projectes audiovisuals 
en fase de desenvolupament (DOGC núm. 5352, de 2 d’abril de 2009, 
p. 27979). 
Bases 1.1.1, 5.1.g, 8.e i 16.c.

Resolució CMC/874/2009, de 25 de març, per la qual es dóna publicitat a 
l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Indústries Cul
turals, de 25 de febrer de 2009, pel qual s’aproven les bases que han de regir 
la concessió de subvencions a la programació realitzada de música en viu de 
caràcter professional (DOGC núm. 5354, de 6 d’abril de 2009, p. 28908). 
Bases 5.1.1.c i 5.1.1.d.

Resolució CMC/1220/2009, de 20 d’abril, per la qual es dóna publicitat a 
l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Indústries Cul
turals, de 25 de febrer de 2009, pel qual s’aproven les bases que han de regir 
la concessió de subvencions per a activitats de difusió i promoció del sector de 
les arts visuals de caràcter professional a Catalunya (DOGC núm. 5373, de 6 
de maig de 2009, p. 36914).
Bases 3.b, 5.1.2.h i 16.c de l’annex.
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Resolució CMC/1330/2009, de 7 de maig, per la qual es dóna publicitat a 
l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Indústries Cul-
turals, de 25 de març de 2009, pel qual es modifiquen les bases que han de 
regir la concessió de subvencions a l’organització d’activitats i esdeveniments 
que contribueixin a la promoció de la música de caràcter professional a Cata-
lunya (DOGC núm. 5380, de 15 de maig de 2009, p. 39700).
Previsió 2 de l’Acord, de modificació de la base 7.e.

Resolució VCP/1328/2009, d’11 de maig, per la qual s’obre convocatòria pú-
blica per a la concessió de subvencions per a iniciatives destinades a augmen-
tar les estrenes comercials de llargmetratges doblats o subtitulats en llengua 
catalana per a l’any 2009 (DOGC núm. 5380, de 15 de maig de 2009, 
p. 39673).

Administració local

Resolució GAP/849/2009, de 25 de març, de convocatòria de concurs especí-
fic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc de comandament a la Di-
recció General d’Administració Local (DOGC núm. 5353, de 3 d’abril de 
2009, p. 28373).
Clàusula 4 de l’annex.

Resolució GAP/1615/2009, de 2 de juny, per la qual es dóna publicitat a les 
convocatòries de concurs ordinari de Catalunya de trasllats per a la provisió de 
llocs de treball reservats a personal funcionari amb habilitació de caràcter es-
tatal vacants a les entitats locals (DOGC núm. 5400, de 15 de juny de 2009, 
p. 48014).
Base 4 de l’annex 1.

Col·legis professionals

Resolució JUS/141/2009, de 25 de gener, per la qual, havent-ne comprovat 
prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Pro-
fessionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi d’Aparella-
dors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona (DOGC núm. 
5312, de 5 de febrer de 2009, p. 8913).
Article 6.18 de l’annex.

Resolució JUS/259/2009, de 3 de febrer, per la qual, havent-ne comprovat 
prèviament l’adequació de la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis 
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Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi de Gra-
duats Socials de Barcelona (DOGC núm. 5319, de 16 de febrer de 2009, 
p. 11552).
Article 6 de l’annex.

Resolució JUS/303/2009, d’11 de febrer, per la qual, havent-ne comprovat 
prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Pro-
fessionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi de Metges 
de Girona (DOGC núm. 5321, de 18 de febrer de 2009, p. 12729).
Article 4.j de l’annex.

Resolució JUS/751/2009, de 17 de març, per la qual, havent-ne comprovat 
prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Pro-
fessionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi d’Advocats 
de Barcelona (DOGC núm. 5346, de 25 de març de 2009, p. 25532).
Article 8.2 i 11 de l’annex.

Resolució JUS/880/2009, de 24 de març, per la qual, havent-ne comprovat 
prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriu al Registre de Col·legis Profes-
sionals de la Generalitat de Catalunya la Normativa de l’Advocacia Catalana 
(DOGC núm. 5354, de 6 d’abril de 2009, p. 28874).
Article 5 de l’annex.

Resolució JUS/1768/2009, de 16 de juny, per la qual, havent-ne comprovat 
prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Pro-
fessionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi de Protètics 
Dentals de Catalunya (DOGC núm. 5408, de 26 de juny, p. 51175)
Article 5.

Ensenyament i universitats

Resolució IUE/234/2009, de 23 de gener, per la qual s’obren les convocatòri-
es per a la concessió de beques i ajuts en matèria d’universitats per a l’any 
2009 (DOGC núm. 5318, de 13 de febrer de 2009, p. 11271).
Annex 1 (convocatòria d’ajuts a l’edició i la difusió de llibres de text, manuals 
universitaris, llibres cientificotècnics o de referència, en suport paper o elec-
trònic, escrits o traduïts en llengua catalana) i annex 2 (convocatòria d’ajuts a 
les universitats de Catalunya per a projectes i activitats de normalització lin-
güística).

Ordre EDU/34/2009, de 30 de gener, per la qual s’organitzen les proves espe-
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cífiques de certificació dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments 
d’idiomes de règim especial que s’imparteixen a les escoles oficials d’idiomes 
(DOGC núm. 5318, de 13 de febrer de 2009, p. 11245).

Resolució EDU/231/2009, de 2 de febrer, per la qual es fan públiques les 
convocatòries de les proves específiques de certificació dels nivells intermedi i 
avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que s’imparteixen a 
les escoles oficials d’idiomes corresponents al curs 2008-2009 (DOGC núm. 
5318, de 13 de febrer de 2009, p. 11250).

Resolució IUE/525/2009, de 6 de febrer, per la qual s’aproven les bases i 
s’obre la convocatòria de premis CIRIT per fomentar l’esperit científic del 
jovent 2009 (DOGC núm. 5332, de 5 de març de 2009, p. 18047). 
Epígraf 5.4 de l’annex.

Resolució EDU/388/2009, d’11 de febrer, per la qual es dóna publicitat al 
conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Educació, Política Social i Esport 
i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per al Pla de 
suport a la implantació de la LOE, any 2008 (DOGC núm. 5325, de 24 de 
febrer de 2009, p. 14837).
Clàusula 5 de l’annex. 

Resolució EDU/466/2009, de 18 de febrer, per la qual es convoquen les pro-
ves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació 
professional específica, les proves de caràcter general dels ensenyaments d’es-
port que condueixen a l’obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a superior 
d’esport i a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a 
l’any 2009 (DOGC núm. 5329, de 2 de març de 2009, p. 16411).
Bases 3, 4, 12.3.1, 12.4.e.1, 12.5.2.1.d, 12.5.2.3, 13.3.1.1, 13.3.2.1.

Resolució EDU/417/2009, de 23 de febrer, per la qual es fa pública una con-
vocatòria del concurs de mèrits per a l’accés als cossos de catedràtics d’ense-
nyament secundari, d’arts plàstiques i disseny i d’escoles oficials d’idiomes 
(DOGC núm. 5326, de 25 de febrer de 2009, p. 15237).
Bases 2.1.e, 5.3.8 i 6.2 de l’annex 1, així com epígraf 3.1.6 de l’annex 2.

Resolució EDU/530/2009, de 26 de febrer, de convocatòria de proves per a la 
provisió de places de funcionaris docents (DOGC núm. 5332, de 5 de març de 
2009, p. 18128).
Bases 3.2.5, 3.2.6, 5.3.9, 6.1.4, 6.2 i 6.3 de l’annex 1, epígraf 3.1 de l’annex 
2, epígrafs 3.1.4 i 3.1.5.2 de l’annex 3 i capítol A de l’annex 4.
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Resolució EDU/556/2009, de 26 de febrer, de convocatòria de concurs públic 
de mèrits per a la concessió de llicències retribuïdes de la modalitat D per 
realitzar activitats de formació i elaborar materials basats en metodologia AI-
CLE a Gran Bretanya o França durant el curs 2009-2010 (DOGC núm. 5339, 
de 16 de març de 2009, p. 21786). 
Entre els requisits de participació, l’article 2.d inclou tenir un nivell mínim 
de coneixements d’anglès o francès i l’epígraf 2.e inclou no tenir nomenament 
d’especialista de llengua catalana o castellana.

Resolució EDU/853/2009, de 24 de març, per la qual es convoquen proves 
d’accés als ensenyaments artístics superiors d’art dramàtic per al curs 2009-
2010 (DOGC núm. 5353, de 3 d’abril de 2009, p. 28279).
Base 8.1.

Resolució EDU/1279/2009, de 4 de maig, per la qual es dicten instruccions 
referides a la gestió de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter tem-
poral com a personal interí docent i per a la compactació de les vacants i subs-
titucions en els centres per al curs de 2009-2010 (DOGC núm. 5376, d’11 de 
maig de 2009, p. 38094). 
Bases 4.2 i 6.1.5.

Resolució IUE/1487/2009, de 12 de maig, per la qual s’aproven les bases i es 
fa pública la convocatòria d’ajuts a la mobilitat internacional de l’estudiantat 
amb reconeixement acadèmic de les universitats o dels centres d’estudis supe-
riors d’ensenyaments artístics de Catalunya per al curs 2009-2010-MOBINT 
(DOGC núm. 5390, de 29 de maig de 2009, p. 43933).
Bases 2.2.c de l’annex, 7.2.b.

Ordre IUE/274/2009, de 21 de maig, per la qual es convoquen i s’aproven les 
bases per a l’atorgament de premis als millors projectes de final de carrera de la 
diplomatura en turisme (DOGC núm. 5391, de 2 de juny de 2009, p. 44353).
Bases 1 i 6 de l’annex.

Funció pública

Resolució MAH/166/2009, de 22 de gener, de convocatòria del procés selec-
tiu, mitjançant el sistema de lliure accés, per a l’ingrés a l’escala auxiliar, 
d’agent auxiliar (subgrup C) del cos d’agents rurals de la Generalitat de Cata-
lunya, núm. de registre de convocatòria 01/08 (DOGC núm. 5314, de 9 de 
febrer de 2009, p. 9844).
Bases 1.4, 1.5, 1.6, 6.1.2 i 6.2.1.c.
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Resolució GAP/253/2009, de 29 de gener, de convocatòria del concurs gene-
ral de mèrits i capacitats per proveir llocs de treball del cos de diplomatura de 
la Generalitat de Catalunya, enginyeria tècnica de telecomunicacions (DOGC 
núm. 5318, de 13 de febrer de 2009, p. 11308).
Base 10.6 de l’annex 1.

Resolució GAP/670/2009, d’11 de març, per la qual es dóna publicitat a la 
refosa de la relació de llocs de treball del personal funcionari dels diferents 
departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC 
núm. 5341, de 18 de març de 2009, p. 22279).
Codis 076 a 078, 102, 179 a 185, 187 a 191 de la taula de formacions especí-
fiques regulada a l’annex.

Resolució IRP/835/2009, de 17 de març, de convocatòria de proves selectives 
pel sistema de concurs per a l’ingrés a la categoria de mosso/a del cos de mos-
sos d’esquadra de la Generalitat per als membres d’altres forces i cossos de 
seguretat (DOGC núm. 5352, de 2 d’abril de 2009, p. 28010). 
Base 7 de l’annex 1.

Administració de justícia

Resolució JUS/12/2009, de 7 de gener, de convocatòria de concurs específic 
de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc singular de la Direcció Gene-
ral de Recursos de l’Administració de Justícia (DOGC núm. 5299, de 19 de 
gener de 2009, p. 2996).
Bases 3.3, 6.1.6 i 6.4 de l’annex 1.

Resolució JUS/11/2009, de 8 de gener, de convocatòria de concurs específic 
de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc de comandament i dos llocs 
singulars de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia del 
Departament de Justícia (DOGC núm. 5299, de 19 de gener de 2009, 
p. 2983)
Bases 3.3, 6.1.6, 6.2.1 i 6.4 de l’annex 1.

Resolució JUS/13/2009, de 8 de gener, de convocatòria de concurs específic 
de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc de comandament a la Direcció 
General de Modernització de l’Administració de Justícia (DOGC núm. 5299 
de 19 de gener de 2009, p. 3004).
Bases 3.3 i 6.1.6, 6.2.1 i 6.4 de l’annex 1.

Resolució JUS/815/2009, de 10 de març, per la qual es convoca concurs de 
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trasllat de places vacants i de nova creació entre funcionaris dels cossos i esca-
les de gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i 
auxili judicial de l’Administració de Justícia (DOGC núm. 5350, de 31 de 
març de 2009, p. 27392).
Base 3.2 de la Resolució.

Ordre JUS/250/2009, de 13 de maig, per la qual es regula la selecció, la for-
mació i el nomenament del personal interí dels cossos de funcionaris al servei 
de l’Administració de justícia a Catalunya (DOGC núm. 5384, de 21 de maig 
de 2009, p. 41323).
Article 6.4.b.

Resolució JUS/1577/2009, de 25 de maig, per la qual s’anuncia concurs per a 
la provisió de notaries vacants (DOGC núm. 5397, de 10 de juny de 2009, 
p. 46917).
Article 3, «Acreditació de la llengua catalana».

Normativa laboral

Resolució TRE/4123/2008, de 15 de desembre, per la qual es disposa la ins-
cripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de galetes de 
Barcelona i província per a l’any 2007 (DOGC núm. 5313, de 6 de febrer de 
2009, p. 9403).
Article 7, «Normalització lingüística».

Resolució TRE/4124/2008, de 17 de desembre, per la qual es disposa la ins-
cripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de galetes de 
Barcelona i província per als anys 2008-2011 (DOGC núm. 5314, de 9 de 
febrer de 2009, p. 9755).
Article 7, «Normalització lingüística».

Resolució TRE/4144/2008, de 2 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció 
i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajun-
tament de Manlleu per als anys 2008-2011 (DOGC núm. 5321, de 18 de fe-
brer de 2009, p. 12786).
Articles 18.5.2 i 19.7.4.

Resolució TRE/4148/2008, de 15 de desembre, per la qual es disposa la ins-
cripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per al sector de masses 
congelades de Catalunya per als anys 2008-2010 (DOGC núm. 5321, de 18 
de febrer de 2009, p. 12837).
Article 43.3.
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Resolució TRE/355/2009, de 12 de gener, per la qual es disposa la inscripció 
i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per al sector del lleure educa-
tiu i sociocultural de Catalunya per als anys 2008-2010 (DOGC núm. 5323, 
de 20 de febrer de 2009, p. 13781).
Article 27. Clàusula antidiscriminació.

Resolució TRE/493/2009, de 26 de gener, per la qual s’ordena la inscripció, 
el dipòsit i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de tracció 
mecànica de mercaderies i logística de la província de Girona, per als anys 
2008 i 2009 (DOGC núm. 5330, de 3 de març de 2009, p. 16927).
Article 43. Clàusula antidiscriminació.

Resolució TRE/742/2009, de 16 de febrer, per la qual es disposa el registre i 
la publicació de l’Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de 
treball de l’Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, SA, per 
als anys 2006-2010 (DOGC núm. 5346, de 25 de març de 2009, p. 25590).
Article 36. Mesures d’acció positiva.

Resolució TRE/3983/2008, de 17 de novembre, per la qual s’ordena la ins-
cripció, el dipòsit i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empre-
sa FR Servicios Logísticos, SA, d’Hostalric, per als anys 2008-2012 (DOGC 
núm. 5292, de 8 de gener de 2009, p. 987).
Article 30. Clàusula antidiscriminació.

Resolució TRE/3922/2008, de 12 d’agost, per la qual es disposen la inscripció 
i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per al personal laboral de 
l’Ajuntament de Vallromanes per als anys 2008-2011 (DOGC núm. 5292, de 
8 de gener de 2009, p. 920).
Article 73.4.b.

Resolució TRE/4219/2008, de 20 de novembre, per la qual es disposa la ins-
cripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per als anys 2008-2012 (DOGC 
núm. 5378, de 13 de maig de 2009, p. 39137).
Article 45.2.b.

Resolució TRE/1383/2009, de 8 de gener, per la qual es disposa la inscripció 
i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Serveis Educatius 
Ciut’art, SL, per als anys 2009 i 2010 (DOGC núm. 5383, de 22 de maig de 
2009, p. 41771).
Article 29. Clàusula antidiscriminació.
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Resolució TRE/1385/2009, de 26 de gener, per la qual es disposa la inscripció 
i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajun-
tament de les Masies de Voltregà per al període 5.1.2009-31.12.2011 (DOGC 
núm. 5385, de 22 de maig de 2009, p. 41804).
Article 47.4.b. Clàusula antidiscriminació.

Terminologia

Resolució VCP/541/2009, de 19 de febrer, per la qual es publiquen termes 
normalitzats pel Consell Supervisor del Termcat (DOGC núm. 5332, de 5 de 
març de 2009, p. 17899). La Resolució dóna publicitat als termes catalans 
aprovats pel Consell Supervisor del Termcat durant el tercer quadrimestre de 
2008, que apareixen al seu annex, els quals s’acompanyen de les definicions i 
d’equivalències en altres llengües.

Altres disposicions dels departaments de la Generalitat

Ordre ASC/567/2008, de 5 de novembre, per la qual s’aproven les bases per a 
la concessió de subvencions a entitats per al foment i la promoció de camps de 
treball per a joves que es facin a Catalunya, i s’obre la convocatòria per a l’any 
2009 (DOGC núm. 5307, de 29 de gener de 2009, p. 6298).
Base 6.3.d de l’annex 1 i base 1.e de l’annex 2.

Resolució CMC/746/2009, de 28 de gener, per la qual es dóna publicitat a 
l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Indústries Cul-
turals, de 28 de gener de 2009, pel qual s’aproven les bases que han de regir 
la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses 
o entitats culturals (DOGC núm. 5346, de 25 de març de 2009, p. 25581).
Bases 5.1.2.f i 16.c de l’annex.

Resolució TRE/150/2009, de 29 de gener, de convocatòria per a la concessió 
de subvencions per als projectes de col·laboració en les campanyes agràries de 
temporada per a l’any 2009 (DOGC núm. 5312, de 5 de febrer de 2009, 
p. 8986).
Articles 7.2.2.c i 9.4.4 

Ordre ASC/35/2009, de 2 de febrer, per la qual s’aproven les bases que han de 
regir les convocatòries de subvencions del Departament d’Acció Social i Ciu-
tadania per a ajuntaments de menys de vint mil habitants (DOGC núm. 
5319, de 16 de febrer de 2009, p. 11618).
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Annex 2, 10.1 del capítol I de les bases específiques del Programa de subven-
cions per al desenvolupament de programes i accions d’acollida i d’integració 
de persones estrangeres immigrades, i epígrafs 1.2 i 3.2 del capítol 2.

Ordre VCP/38/2009, de 3 de febrer, per la qual s’aproven les bases regulado-
res per a la concessió de subvencions per a iniciatives adreçades a promoure els 
usos de llengua catalana a Catalunya (DOGC núm. 5319, de 16 de febrer de 
2009, p. 11507).

Ordre VCP/38/2009, de 3 de febrer, per la qual s’aproven les bases regulado-
res per a la concessió de subvencions per a iniciatives adreçades a promoure els 
usos de la llengua catalana a Catalunya (DOGC núm. 5319, de 16 de febrer 
de 2009, p. 11507).

Resolució VCP/180/2009, de 5 de febrer, per la qual es convoquen proves per 
a l’obtenció dels certificats de llengua catalana de la Secretaria de Política 
Lingüística (DOGC núm. 5315, de 10 de febrer de 2009, p. 10036).

Resolució VCP/293/2009, de 5 de febrer, de publicació de les bases regulado-
res per a la concessió de subvencions destinades a impulsar projectes a inicia-
tiva dels ens locals que tinguin com a objectius la sensibilització i difusió en 
l’àmbit de la solidaritat internacional, la cooperació al desenvolupament i les 
relacions nord-sud, dirigida a la ciutadania del seu territori, i s’obre la convo-
catòria pública per a la presentació de sol·licituds per a l’any 2009 (DOGC 
núm. 5320, de 17 de febrer de 2009, p. 12053).
Bases 4.c, 5.e, 19.j i 24.1 de l’annex.

Resolució ASC/362/2009, de 5 de febrer, per la qual s’aproven les bases que 
regiran la concessió de subvencions a entitats per a la realització d’activitats o 
projectes d’utilitat pública o interès social per promoure la igualtat d’oportu-
nitats entre dones i homes, i/o que facin palès el caràcter transformador de les 
experiències i els sabers femenins (DOGC núm. 5324, de 23 de febrer de 
2009, p. 14446).
Bases 2.2.e, 6.3.6 i 10.c de l’annex.

Ordre VCP/37/2009, de 6 de febrer, d’aprovació de les bases reguladores per 
a la concessió d’ajuts per a la realització d’investigacions i per a la publicació 
d’obres sobre la història contemporània de Catalunya (DOGC núm. 5319, de 
16 de febrer de 2009, p. 11496).
Bases 3.d i 15.1 de l’annex 1, base 3.2.d, 3.3.c i 7 de l’annex 3. 

Decret 21/2009, de 10 de febrer, dels Premis Nacionals de Comunicació de la 
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Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5317, de 12 de febrer de 2009, 
p. 10925).
Article 1.1.

Ordre VCP/ 42/2009, de 10 de febrer, per la qual s’aproven les bases regula-
dores de les subvencions per a activitats destinades a fomentar la relació entre 
entitats i confessions religioses i la societat catalana, realitzades a Catalunya i 
en català (DOGC núm. 5320, de 17 de febrer de 2009, p. 12039).
Epígraf 7.2.

Resolució de l’Institut Ramon Llull, de convocatòria de concurs públic per a 
la concessió de beques (DOGC núm. 5327, de 26 de febrer de 2009, p. 15685). 
Convoca beques adreçades a persones residents fora de l’àmbit lingüístic cata-
là per assistir a cursos de llengua catalana i temes relacionats, llevat d’aquells 
que siguin organitzats pel mateix Institut, que es realitzin dins el domini 
lingüístic durant l’any 2009.

Resolució IUE/507/2009 de 12 de febrer, sobre la convocatòria per a la con-
cessió d’incentius per al foment de l’artesania catalana (DOGC núm. 5331, de 
4 de març de 2009, p. 17642). 
Bases 1.3.b i 1.7.a.

Ordre CMC/83/2009, de 16 de febrer, per la qual s’aproven les bases que han 
de regir la concessió de beques per a la realització de pràctiques relacionades 
amb els diversos processos de la conservació-restauració dels béns culturals 
mobles (DOGC núm. 5336, d’11 de març de 2009, p. 20383). 
Bases 5.i i 8.

Resolució IRP/707/2009, de 20 de febrer, per la qual es convoquen tres be-
ques de col·laboració en tasques de gestió de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya (DOGC núm. 5343, de 20 de març de 2009, p. 23304). 
Bases 8.d i 11.

Decret 34/2009 de 24 de febrer, pel qual s’aprova el Programa anual d’actua-
ció estadística per a l’any 2009 (DOGC núm. 5333, de 6 de març de 2009, 
p. 18409).
Actuacions estadístiques 09 01 01 (enquesta d’usos lingüístics de la població) 
i 09 04 01 (sistema d’indicadors lingüístics) de l’annex 2.

Ordre ECF/105/2009, de 4 de març, per la qual es fa pública la convocatòria 
per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, 
destinades a les organitzacions de consumidors i usuaris de Catalunya, i 
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d’aprovació de les bases reguladores (DOGC núm. 5342, de 19 de març de 
2009, p. 22956). 
Base 2.2.2 de l’annex 1.

Ordre CMC/103/2009, de 5 de març, per la qual s’aproven les bases que han 
de regir la concessió de beques per a la realització de treballs de recerca sobre 
el patrimoni etnològic de Catalunya. 
Base 3 de l’annex.

Resolució CMC/684/2009, de 12 de març, de convocatòria per a la concessió 
de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització 
d’activitats adreçades al públic o als mitjans de comunicació per a la promoció 
de títols individuals o de col·leccions de llibres en català o en occità (DOGC 
núm. 5342, de 19 de març de 2009, p. 23061). 

Resolució VCP/718/2009, de 13 de març, per la qual es convoca concurs pú-
blic per a la concessió de subvencions per a iniciatives adreçades a promoure 
els usos de la llengua catalana a Catalunya per a l’any 2009 (DOGC núm. 
5344, de 23 de març de 2009, p. 23830).

Ordre VCP/130/2009, de 17 de març, d’aprovació de les bases que han de 
regir la concessió de subvencions dirigides a recuperar i divulgar la memòria 
de la guerra de Successió i les seves conseqüències, i per a projectes relacionats 
amb episodis commemoratius de la història de Catalunya i dels països de par-
la catalana (DOGC núm. 5348, de 27 de març de 2009, p. 26396). 
Bases 4.d, 8 i 17 de l’annex 1; base 5 de l’annex 2; base 5 de l’annex 3; base 6 
de l’annex 4; base 5 de l’annex 5, base 5 de l’annex 6; base 6 de l’annex 7.

Ordre ASC/182/2009, de 18 de març, per la qual s’aproven les bases regula-
dores per a la concessió de subvencions per a projectes que realitzen les enti-
tats juvenils en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat 
internacional, i s’obre la convocatòria per a l’any 2009 (DOGC núm. 5359, de 
15 d’abril de 2009, p. 31118). 
Base 11 de l’annex 1 i bases 3.h de l’annex 2, 3 i 4.

Ordre IRP/134/2009, de 20 de març, per la qual s’aproven les bases regulado-
res del Premi de recerca en drets humans, i es convoca la tercera edició del 
Premi corresponent a l’any 2009 (DOGC núm. 5349, de 30 de març de 2009, 
p. 26756). Base 4 de l’annex.

Resolució CMC/1174/2009, d’1 d’abril, per la qual es dóna publicitat a 
l’Acord de la Junta de Govern de la Institució de les Lletres Catalanes, pel 
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qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions per a 
activitats literàries (DOGC núm. 5371, de 4 de maig de 2009, p. 35897). 

Resolució CMC/893/2009, d’1 d’abril, per la qual es dóna publicitat a l’Acord 
del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Indústries Culturals, de 
25 de febrer de 2009, pel qual es modifiquen les bases que han de regir la 
concessió de subvencions a la producció editorial en català i en aranès i per a 
l’edició de partitures de compositors/es catalans/es (DOGC núm. 5355, de 7 
d’abril de 2009, p. 29254).

Resolució de l’1 d’abril de 2009, de publicació en el Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya de l’Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes relatiu a 
la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de retre a la Sindica-
tura de Comptes el Compte general per mitjans telemàtics (DOGC núm. 
5355, de 7 d’abril de 2009, p. 29143). 
Acord quart, epígraf c.

Resolució CMC/1175/2009, de 2 d’abril, per la qual es dóna publicitat a 
l’Acord de la Junta de Govern de la Institució de les Lletres Catalanes, de 17 
de setembre de 2008, pel qual s’aproven les bases que han de regir la concessió 
de subvencions a empreses editorials per a l’edició d’obres literàries d’especial 
interès cultural en català i occità (DOGC núm. 5371, de 4 de maig de 2009, 
p. 35909).

Resolució VCP/1071/2009, de 7 d’abril, de publicació de les bases regulado-
res per a la concessió de subvencions destinades a donar suport a projectes en 
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, i es convoca concurs per a la 
concessió de subvencions amb caràcter pluriennal per al període corresponent 
als anys 2009 i 2010 (DOGC núm. 5367, de 27 d’abril de 2009, p. 34603). 
Bases 2.j, 10.2.p i 26.1.

Resolució CMC/1005/2009, de 9 d’abril, de convocatòria per a la concessió de 
subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a la producció edito-
rial en català i en occità i per a l’edició de partitures de compositors/es cata-
lans/es (DOGC núm. 5361 de 17 d’abril de 2009, p. 31782).

Resolució GAP/1024/2009, de 14 d’abril, per la qual s’aproven les bases per 
concedir subvencions a les universitats de Catalunya destinades a organitzar 
seminaris o activitats de reflexió i debat sobre les polítiques públiques, la 
gestió i l’Administració pública, i se n’aprova la convocatòria per a l’any 2009 
(DOGC núm. 5364, de 22 d’abril de 2009, p. 32977). 
Base 16 de l’annex.
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Resolució CMC/1039/2009, de 15 d’abril, per la qual es dóna publicitat a 
l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Indústries Cul-
turals, de 25 de febrer de 2009, pel qual es modifiquen les bases que han de 
regir la concessió de subvencions a la producció editorial en llengua catalana 
o aranesa i a l’edició de partitures d’especial interès cultural (DOGC núm. 
5365, de 23 d’abril de 2009, p. 33595). 

Resolució CMC/1415/2009, de 12 de maig, per la qual es dóna publicitat a 
l’Acord del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, pel qual 
s’obre convocatòria per a la concessió de fons en règim de concurrència com-
petitiva per a la producció de projectes artístics i de pensament contemporani 
de caràcter professional durant l’any 2009 (DOGC núm. 5385, de 22 de maig 
de 2009, p. 41736). 
Bases 6.j, 9.1.b i 16.g de l’annex.

Resolució VCP/1320/2009, de 5 de maig, per la qual es fan públiques les 
bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a donar su-
port a programes i projectes de cooperació al desenvolupament, sensibilitza-
ció i educació i actuacions de capacitació i formació adreçada a sindicats, 
associacions professionals agràries i entitats que en depenen, i es convoca 
concurs per concedir-les (DOGC núm. 5379, de 14 de maig de 2009, 
p. 39401).
Bases 4.k, 11.1.m, 19.1.j i 25 de l’annex 1.

Resolució CMC/1330/2009, de 7 de maig, per la qual es dóna publicitat a 
l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Indústries Cul-
turals, de 25 de març de 2009, pel qual es modifiquen les bases que han de 
regir la concessió de subvencions a l’organització d’activitats i esdeveniments 
que contribueixin a la promoció de la música de caràcter professional a Cata-
lunya (DOGC núm. 5380, de 15 de maig de 2009, p. 39700). 
Epígraf 2.e de l’Acord.

Resolució CMC/1403/2009, de 7 de maig, de convocatòria per a la concessió 
de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la producció editori-
al en llengua catalana o occitana i a l’edició de partitures d’especial interès 
cultural (DOGC núm. 5384, de 21 de maig de 2009, p. 41353).

Resolució CMC/1416/2009, de 12 de maig, per la qual es dóna publicitat a 
l’Acord del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, pel qual 
s’obre convocatòria per concedir fons en règim de concurrència competitiva 
per a l’exhibició, difusió i divulgació de produccions culturals de caràcter 

013 RLD53-02.indd   301 3/5/10   12:44:03



Anna M. Pla Boix

 302 Revista de Llengua i Dret, núm. 53, 2010, p. 287-303

professional durant l’any 2009 (DOGC núm. 5385, de 22 de maig de 2009, 
p. 41746).
Bases 6.1.i, 9.1.b i 16.g de l’annex.

Resolució CMC/1417/2009, de 12 de maig, per la qual es dóna publicitat a 
l’Acord del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, pel qual 
s’obre convocatòria per a la concessió de fons en règim de concurrència com-
petitiva per a la recerca i creació en àmbits artístics i de pensament contem-
poranis durant l’any 2009 (DOGC núm. 5385, de 22 de maig de 2009, 
p. 41755).
Bases 6.1.j, 6.1.k, 9.1.b i 16.g de l’annex.

Ordre CMC/276/2009, de 22 de maig, per la qual s’aproven les bases regula-
dores per a la concessió de subvencions estructurals per a l’edició de publica-
cions periòdiques en suport de paper en català o en aranès (DOGC núm. 5391, 
de 2 de juny de 2009, p. 44333).

Ordre CMC/282/2009, de 27 de maig, per la qual s’aproven les bases que han 
de regir la concessió de subvencions per realitzar projectes municipals de di-
namització cultural en els àmbits de l’increment o captació de públics i de la 
formació i sensibilització de les activitats de circ, i que no formin part de la 
seva programació estable (DOGC núm. 5394, de 5 de juny de 2009, 
p. 45434). 
Base 8.1.g de l’annex.

Resolució CMC/1547/2009, de 12 de maig, per la qual es dóna publicitat a 
l’Acord de la Junta de Govern de la Institució de les Lletres Catalanes de 14 
de gener de 2009, pel qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de 
subvencions a empreses editorials per a la traducció al català d’obres literàries 
en altres llengües (DOGC núm. 5396, de 9 de juny de 2009, p. 46029).

Resolució CMC/1568/2009, de 12 de maig, per la qual es dóna publicitat a 
l’Acord de la Junta de Govern de la Institució de les Lletres Catalanes de con-
vocatòria en règim de concurrència competitiva per a la concessió de subven-
cions per a activitats literàries corresponents a l’any 2009 (DOGC núm. 5397, 
de 10 de juny de 2009, p. 46931).

Resolució CMC/1556/2009, de 28 de maig, per la qual es convoca, en règim 
de concurrència no competitiva, la concessió d’ajuts, en les modalitats d’apor-
tacions reintegrables i subvencions, a projectes culturals (DOGC núm. 5396, 
de 9 de juny de 2009, p. 46038).
Bases 5.1.1.b, 6.1.h i 20.1.c.
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Decret 89/2009, de 9 de juny, pel qual es regula l’acreditació de competènci-
es en tecnologies de la informació i la comunicació-ACTIC (DOGC núm. 
5398, d’11 de juny de 2009, p. 47202).
Article 6.10.

Ordre VCP/305/2009, de 10 de juny, per la qual s’aproven les bases regulado-
res de les beques per a estades a comunitats catalanes de l’exterior i delega-
cions del Govern a l’exterior (DOGC núm. 5403, de 18 de juny de 2009, 
p. 49015).
Bases 1, 3 i 17.2.

Resolució CMC/1676/2009, de 5 de juny, per la qual es dóna publicitat a 
l’Acord del Consell d’Administració de l’Entitat Autònoma de Difusió Cultu-
ral pel qual s’obre convocatòria per a la concessió de fons en règim de concur-
rència competitiva per a projectes artístics i de pensament contemporani de 
caràcter professional que es realitzin conjuntament amb altres territoris de 
l’Euroregió Pirineus-Mediterrània 2009 (DOGC núm. 5404, de 19 de juny 
de 2009, p. 49755). 
Bases 6.1.g, 6.1.h, 9.1.c, 16.g de l’annex.

Ordre PTO/306/2009, de 9 de juny, de convocatòria per a l’atorgament de 
subvencions per al foment de la creació i entrada en funcionament de centrals 
de compres i serveis en el sector del transport de mercaderies per carretera a 
Catalunya, i d’aprovació de les bases reguladores que l’han de regir (DOGC 
núm. 5404, de 19 de juny de 2009, p. 49731).
Bases 1.2.3, 3.4.g.

Resolució TRE/1720/2009, de 17 de juny, per la qual s’aprova la convocatòria 
de 2009 per a la concessió de subvencions públiques per al finançament de 
plans de formació d’oferta de caràcter intersectorial, específics per a l’econo-
mia social i de caràcter sectorial, destinats a treballadors/ores prioritàriament 
desocupats/ades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Cata-
lunya (DOGC núm. 5406, de 23 de juny de 2009, p. 50656). 
Annex 3.
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