I.9. Estat espanyol
(BOE d’1 de juliol a 31 de desembre de 2009)

Anna M. Pla Boix*

Ensenyament i universitats

Reial decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre emissió de títols acadèmics
i professionals corresponents als ensenyaments establerts a la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 307, de 22 de desembre, secc. I,
p. 108158).
Article 2.2.
Correcció d’errades del Reial decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre
emissió de títols acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments establerts a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 308,
de 23 de desembre, secc. I, p. 108652).
Annex II, requisit segon, epígraf 2.
Resolució de la Secretaria d’Estat d’Educació i Formació Professional per la
qual es fa pública l’adjudicació del procediment obert per a la contractació de
l’organització i realització d’un programa d’immersió lingüística a colònies de
vacances a Espanya, destinades a l’aprenentatge de la llengua anglesa, per a
1.600 alumnes seleccionats pel Ministeri d’Educació, l’estiu de 2009 (BOE
núm. 163, de 7 de juliol, secc. V-A, p. 81194).
Resolució de la Secretaria d’Estat d’Educació i Formació Professional per la
qual es fa pública l’adjudicació del procediment obert per a la contractació de
l’organització i realització d’un curs de llengua francesa a França per a 450
alumnes becaris del Ministeri d’Educació, l’estiu de 2009 (BOE núm. 163, de
7 de juliol, secc.V-A, p. 81195).
Resolució de 16 de juny de 2009, de la Presidència de l’Agència Estatal del
Consell Superior d’Investigacions Científiques, per la qual es fa pública una
convocatòria complementària del subprograma JAE-predoc d’ajudes per al
desenvolupament de tesis doctorals de l’any 2009, en el marc del programa
«Junta para la Ampliación de Estudios» (BOE núm. 164, de 8 de juliol, secc.
III, p. 57238).
Base 4.2.b.
* Anna M. Pla Boix, professora lectora de Dret Constitucional, Universitat de Girona. anna.pla@udg.edu.
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Resolució de 16 de juny de 2009, de la Secretaria General Tècnica, per la qual
es publiquen les llistes de candidats elegits per a ocupar llocs d’auxiliars de
conversa de llengua espanyola a centres docents d’Àustria, Bèlgica, Canadà,
Estats Units, França, Irlanda, Itàlia, Nova Zelanda, Regne Unit i República
Federal d’Alemanya (BOE núm. 174, de 20 de juliol, secc. III, p. 61120).
Resolució de 13 de juliol de 2009, de l’Institut de la Dona, per la qual es
convoca la concessió de les subvencions públiques destinades a promoure la
realització d’activitats i seminaris, en l’àmbit de la Universitat, relacionats
amb les àrees de competència de l’Institut de la Dona, per a l’any 2009 (BOE
núm. 176, de 22 de juliol, secc. III, p. 62774).
Base sisena in fine, documentació administrativa.
Resolució de 13 de juliol de 2009, de l’Institut de la Dona, per la qual es
convoca la concessió de subvencions públiques destinades a la realització d’estudis universitaris de postgrau sobre estudis feministes, de les dones i de gènere (BOE núm. 176, de 22 de juliol, secc. III, p. 62794).
Base sisena in fine, documentació administrativa.
Resolució de 6 de juliol de 2009, de la Secretaria d’Estat d’Educació i Formació Professional, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 19
de juny de 2009, en virtut del qual es formalitzen els criteris de distribució,
així com la distribució que en resulti per a l’any 2009, del crèdit per al pla de
suport a l’aplicació de la LOE, aprovats per la Conferència Sectorial d’Educació (BOE núm. 180 de 27 de juliol, secc. III, p. 63638).
Programa 2 de l’annex (Programa PALE, de suport a l’aprenentatge de llengües estrangeres).
Resolució de 30 de juliol de 2009, de la Secretaria d’Estat d’Educació i Formació Professional, per la qual es resol i publica l’adjudicació de places per a
la realització dels cursos «Aules europees: Programa d’immersió lingüística i
cultural amb França i amb el Regne Unit» (BOE núm. 199, de 18 d’agost,
secc. III, p. 71112).
Resolució del Rectorat de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo per
la qual s’anuncia l’adjudicació del contracte del servei educatiu adreçat als
alumnes que participen als cursos d’immersió lingüística en llengua anglesa
(BOE núm. 212, de 2 de setembre, secc. V-A, p. 102832).
Resolució de 8 d’octubre de 2009, de la Direcció General de Formació i Orientació Universitària, per la qual es publiquen les relacions de beneficiaris
d’ajudes per participar en cursos d’immersió en llengua anglesa organitzats
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per la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (BOE núm. 266, de 4 de
novembre, secc. III, p. 92341).
Resolució de 7 de setembre de 2009, de la Secretaria d’Estat d’Educació i
Formació Professional, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell de
Ministres de 31 de juliol de 2009, sobre distribució a les comunitats autònomes, per a l’any 2009, del crèdit destinat a finançar l’augment de l’oferta de
places per a l’ensenyament de l’anglès a joves de les escoles oficials d’idiomes
(BOE núm. 229, de 22 de setembre, secc. III, p. 79321).
Resolució de 28 de setembre de 2009, del Centre d’Estudis Polítics i Constitucionals, per la qual es convoca el Premi “Juan Linz” per a tesis doctorals en
ciència política (BOE núm. 240, de 5 d’octubre, secc. III, p. 84112).
Base primera in fine.
Resolució de 28 de setembre de 2009, del Centre d’Estudis Polítics i Constitucionals, per la qual es convoca el Premi “Nicolás Pérez-Serrano” per a tesis
doctorals en dret constitucional (BOE núm. 240, de 5 d’octubre, secc. III,
p. 84114).
Base primera in fine.
Resolució de 21 de setembre de 2009, de la Direcció General de Relacions
Internacionals, per la qual es publica la relació de guanyadors dels III Premis
Internacionals redELE a la creació d’unitats didàctiques d’espanyol com a
llengua estrangera (BOE núm. 244 de 9 d’octubre, secc. III, p. 85609).
Resolució de 4 de setembre de 2009, de la Direcció General d’Avaluació i
Cooperació Territorial, per la qual es publica l’annex al Conveni de col·laboració
entre el Ministeri d’Educació i Ciència i la Comunitat de Madrid, per al desenvolupament de programes de cooperació territorial per alumnes: rutes literàries, escoles viatgeres, rutes científiques i immersió lingüística durant 2009
(BOE núm. 249, de 15 d’octubre, secc. III, p. 87260).
Resolució de 8 d’octubre de 2009, de la Direcció General de Formació i Orientació Universitària, per la qual es publiquen les relacions d’alumnes que
han resultat beneficiaris de les ajudes per a cursos de llengua francesa a França
durant el mes de juliol de 2009 (BOE núm. 260, de 28 d’octubre, secc. III,
p. 90021).
Resolució de 8 d’octubre de 2009, de la Direcció General de Formació i Orientació Universitària, per la qual es publiquen les relacions d’alumnes que
han resultat beneficiaris de les ajudes per a cursos de llengua alemanya o fran430
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cesa a l’estranger durant l’estiu de 2009, per a l’alumnat d’estudis universitaris i d’ensenyaments artístics superiors (BOE núm. 260, de 28 d’octubre, secc.
III, p. 90030).
Resolució de 8 d’octubre de 2009, de la Direcció General de Formació i Orientació Universitària, per la qual es publiquen les relacions de beneficiaris d’ajudes per a cursos de llengua anglesa durant l’estiu de 2009, destinades a joves
entre 16 i 30 anys (BOE núm. 260, de 28 d’octubre, secc. III, p. 90056).
Resolució de 22 d’octubre de 2009, de la Direcció General de Relacions Internacionals, que amplia la de 16 de juny de 2009 de la Secretaria General
Tècnica, per la qual es fan públiques les llistes de candidats elegits per ocupar
llocs d’auxiliars de conversa de llengua espanyola a centres docents d’Àustria,
Bèlgica, Canadà, Estats Units, França, Irlanda, Itàlia, Nova Zelanda, Regne
Unit i República Federal d’Alemanya i, si escau, les reserves corresponents
(BOE núm. 263, de 31 d’octubre, secc. III, p. 91065).
Resolució de 30 d’octubre de 2009, de la Presidència de l’Agència Espanyola
de Cooperació Internacional al Desenvolupament, per la qual es concedeixen
ajudes en espècie de material didàctic a lectorats d’espanyol d’universitats
estrangeres per al curs acadèmic 2009-2010 (BOE núm. 285, de 26 de novembre, secc. III, p. 100136).
Resolució de 3 de novembre de 2009, de la Secretaria d’Estat d’Educació i
Formació Professional, per la qual es publica la relació d’alumnes beneficiaris
de les ajudes per a participar al Programa d’immersió lingüística durant l’estiu de 2009 (BOE núm. 279, de 19 de novembre, secc. III, p. 98247).
Ordre AEC/3125/2009, de 15 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases
reguladores i es convoquen beques de pràctiques, per a alumnes espanyols
que, havent superat el ‘màster en diplomàcia i relacions internacionals’ de
l’Escola Diplomàtica, no hagin realitzat el període de pràctiques (BOE núm.
281, de 21 de novembre, secc. III, p. 98707).
Article 6.d.
Ordre EDU/2990/2009, de 29 d’octubre, per la qual es convoquen beques de
formació en investigació i innovació educativa, documentació i informàtica a
l’Institut de Formació del Professorat, Investigació i Innovació Educativa, i a
la Subdirecció General de Documentació i Publicacions (BOE núm. 270, de 9
de novembre, secc. III, p. 93766).
Base vuitena, epígraf c) criteris de valoració.
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Resolució de 9 de juny de 2009, de la Direcció General d’Avaluació i Cooperació Territorial, per la qual es publica l’annex al Conveni de col·laboració,
entre el Ministeri d’Educació i Ciència i el Govern de Navarra, per al desenvolupament de programes de cooperació territorial per a alumnes: rutes literàries, escoles viatgeres, rutes científiques i immersió lingüística durant el
2009 (BOE núm. 173, de 18 de juliol, secc. III, p. 60347).
Clàusula quarta, programa d’immersió lingüística.
Resolució de 28 de febrer de 2009, de la Direcció General de Cooperació Territorial, per la qual es publica el Conveni de col·laboració entre el Ministeri
d’Educació, Política Social i Esport i la Comunitat Autònoma de Catalunya,
per al desenvolupament dels programes de cooperació territorial per a alumnes: rutes literàries, escoles viatgeres i immersió lingüística el 2008 (BOE
núm. 162, de 6 de juliol, secc. III, p. 56266).
Resolució de 4 de novembre de 2009, de la Direcció General d’Avaluació i
Cooperació Territorial, per la qual es publica el Conveni de col·laboració entre
el Ministeri d’Educació i el Govern de Cantàbria, per al desenvolupament dels
programes de cooperació territorial per a alumnes: rutes literàries, escoles viatgeres, rutes científiques, aules de la naturalesa, immersió lingüística i centres d’educació ambiental durant el 2009 (BOE núm. 289, d’1 de desembre,
secc. III, p. 102511).
Epígraf E intitulat «Programa d’immersió lingüística».
Resolució de 5 de novembre de 2009, de la Direcció General d’Avaluació i
Cooperació Territorial, per la qual es publica l’annex al Conveni de col·laboració
entre el Ministeri d’Educació i la Generalitat Valenciana, per al desenvolupament dels programes de cooperació territorial per a alumnes: rutes literàries,
escoles viatgeres, rutes científiques i immersió lingüística durant el 2009
(BOE núm. 300, de 14 de desembre, secc. III, p. 105692).
Resolució de 3 de novembre de 2009, de la Direcció General d’Avaluació i
Cooperació Territorial, per la qual es publica el Conveni de col·laboració entre
el Ministeri d’Educació i el Govern de les Illes Balears per al desenvolupament
de programes de cooperació territorial per a alumnes d’immersió lingüística
durant el 2009 (BOE núm. 300, de 14 de desembre, secc. III, p. 105681).
Ordre EDU/3377/2009, de 7 de desembre, per la qual s’estableixen els currículums i les proves corresponents als cursos especialitzats per al perfeccionament de competències en idiomes de nivells C1 i C2 del Consell d’Europa
impartits a les escoles oficials d’idiomes de Ceuta i Melilla (BOE núm. 302,
de 16 de desembre, secc. I, p. 106297).
432
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Funció pública

Ordre IGD/1790/2009, de 26 de juny, per la qual es convoca concurs específic
per a la provisió de llocs de treball a l’Institut de la Joventut (BOE núm. 162,
de 6 de juliol, secc. II-B, p. 56101).
Annex I, valoració de coneixements lingüístics al capítol de mèrits.
Ordre ARM/1837/2009, de 29 de juny, per la qual es convoca procés selectiu
per a l’ingrés, pel sistema general d’accés lliure, al cos nacional veterinari
(BOE núm. 165, de 9 de juliol, secc. II-B, p. 57391). Annex I, epígraf 1, fase
oposició, descripció dels exercicis primer i segon.
Resolució d’1 de juliol de 2009, de la Presidència de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, que substitueix la de 10 de juny de 2006, per la qual
es regula el procés selectiu per a l’ingrés al cos superior d’inspectors d’hisenda
de l’Estat (BOE núm. 166, de 10 de juliol, secc. II.B, p. 57722).
Clàusula tercera, epígraf 3.3.
Resolució de 20 de juliol de 2009, de l’Institut Nacional d’Administració Pública, per la qual es publica el Conveni de col·laboració amb la Junta de Galícia
per a la promoció del coneixement de la llengua gallega entre el personal de
l’Administració general de l’Estat que presta els seus serveis a la Comunitat
Autònoma de Galícia (BOE núm. 188, de 5 d’agost, secc. III, p. 66908).
Resolució de 20 de juliol de 2009, de l’Institut Nacional d’Administració
Pública, per la qual es publica el Conveni de col·laboració entre la Generalitat
de la Comunitat Valenciana per a la promoció del coneixement del valencià
entre els funcionaris de l’Administració general de l’Estat a la Comunitat
Valenciana (núm. 188, de 5 d’agost, secc. III, p. 66912).
Resolució de 16 de juliol de 2009, de l’Institut Nacional d’Administració
Pública, per la qual es convoca el concurs d’atenció al públic en anglès (BOE
núm. 212, de 2 de setembre, secc. III, p. 75272).
Resolució de 20 de juliol de 2009, de l’Institut Nacional d’Administració
Pública, per la qual es convoca el curs d’anglès juridicoadministratiu (BOE
núm. 212, de 2 de setembre, secc. III, p. 75275).
Administració de justícia

Anunci de la Junta de Contractació per la qual s’adjudica definitivament el
contracte d’un servei de traducció i interpretació als òrgans judicials adscrits
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a la Gerència Territorial de Múrcia (BOE núm. 162, de 6 de juliol, secc. V-A,
p. 80810).
Acord de la Secretaria General del Consell General del Poder Judicial, de 29
de juny de 2009, per la qual s’anuncia el procediment obert per a la contractació del servei de traducció dels textos que es publiquen a la pàgina web del
Poder Judicial www.poderjudicial.es (BOE núm. 165, de 9 de juliol, secc.
V-A, p. 82182).
Acord de 7 de juliol de 2009, de la Comissió Permanent del Consell General
del Poder Judicial, pel qual es resolen sol·licituds presentades per membres de
la Carrera Judicial, sobre reconeixement del mèrit preferent del coneixement
de l’idioma i del dret civil especial o foral propi de determinades comunitats
autònomes (BOE núm. 169, de 14 de juliol, secc. III, p. 58917).
Acord de 14 d’agost de 2009, de la Comissió Permanent del Consell General
del Poder Judicial, pel qual es resolen sol·licituds presentades per membres de
la Carrera Judicial, sobre reconeixement del mèrit preferent del coneixement
de l’idioma i del dret civil especial o foral propi de determinades comunitats
autònomes (BOE núm. 223, de 15 de setembre, secc. III, p. 77202).
Acord de 22 de setembre de 2009, de la Comissió Permanent del Consell
General del Poder Judicial, pel qual es resolen sol·licituds presentades per
alumnes de l’Escola Judicial sobre reconeixement del mèrit preferent del coneixement de l’idioma propi de determinades comunitats autònomes (BOE
núm. 238, de 2 d’octubre, secc. III, p. 82924).
Ordre JUS/3000/2009, de 29 d’octubre, per la qual es crea i regula el Registre
Electrònic del Ministeri de Justícia (BOE núm. 271, de 10 de novembre, secc.
I, p. 94020).
Articles 2.1 i 7.1
Resolució de 14 d’octubre de 2009, de la Direcció General de Modernització
de l’Administració de Justícia, per la qual es resolen sol·licituds de secretaris
judicials sobre reconeixement del mèrit preferent del coneixement oral i escrit
de la llengua oficial i del dret propi de determinades comunitats autònomes,
a efectes de concursos de trasllats (BOE núm. 275, de 14 de novembre, secc.
III, p. 97005).
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Altres disposicions

Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (BOE núm. 283, de 24 de novembre, secc. I, p. 99570).
Articles 19.2, 22.2.k, 23.3 i 28.
Llei orgànica 2/2009, d’11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000,
d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social (BOE núm. 299, de 12 de desembre, secc. I, p. 104986).
Epígrafs 4 i 22 relatius a l’esmena dels articles 2 ter.2 in fine i 22.2 de la llei.
Resolució de 18 de juny de 2009, de l’Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música, per la qual es convoquen ajudes per a programes de difusió i desenvolupament del teatre i del circ i de la comunicació teatral i del circ
el 2009 (BOE núm. 159, de 2 de juliol, secc. III, p. 55565).
Clàusula quarta, programes d’actuació A.1 i C.1.
Resolució de 16 de juny de 2009, de la Direcció General d’Evaluació i Cooperació Territorial, per la qual es convoquen per a l’any 2009 els Premis Nacionals de Foment de la Lectura de la Premsa (BOE núm. 160, de 3 de juliol,
secc. III, p. 55697).
Clàusula quarta, epígraf 2.
Resolució de 10 de juny de 2009, de l’Agència Espanyola de Protecció de
Dades, per la qual es convoca la XIII edició del Premi de Protecció de Dades
Personals d’Investigació (BOE núm. 161, de 4 de juliol, secc. III, p. 56019).
Base tercera, modalitats A i B.
Resolució 420/38154/2009, de 24 de juny, de la Secretaria General Tècnica,
per la qual es publica el Conveni de col·laboració entre el Ministeri de Defensa i la Junta de Galícia per a la prevenció d’incendis forestals durant la campanya 2009 (BOE núm. 164, de 8 de juliol, secc. III, p. 56940).
Clàusula primera, epígraf 1 de l’annex.
Resolució de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició per la
qual es convoca licitació pública del procediment obert per a la contractació
del servei de traducció de les notificacions del sistema coordinat d’intercanvi
ràpid d’informació (alertes alimentàries) i documents de suport a la gestió de
la seguretat alimentària i nutrició (BOE núm. 164, de 8 de juliol, secc. III,
p. 81985).
Resolució de 17 de juny de 2009, de l’Institut de la Cinematografia i de les
Arts Audiovisuals, per la qual es concedeixen ajudes de caràcter general i
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complementari per a l’amortització de pel·lícules cinematogràfiques de
llargmetratge, a la convocatòria de l’any 2009 (BOE núm. 167, d’11 de
juliol, secc. III, p. 58501). Nota 3 in fine, relativa a la recaptació mínima
exigible en cas de pel·lícula filmada en llengua espanyola diferent de la castellana.
Resolució de la Intervenció General de la Seguretat Social per la qual s’anuncia la convocatòria del procediment obert núm. 1/2009, per a la contractació
amb la finalitat d’impartir cursos d’idiomes (anglès) per al personal de la Intervenció General de la Seguretat Social (BOE núm. 169, de 14 de juliol, secc.
V.A, p. 84012).
Reial decret 1162/2009, de 10 de juliol, pel qual es modifica el Reglament de
la Llei orgànica 4/2009, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers
a Espanya i la seva integració social, aprovat pel Reial decret 2393/2004, de
30 de desembre (BOE núm. 177 de 23 de juliol, secc. I, p. 62864).
Disposició addicional segona, epígraf 2.
Resolució de 22 de juny de 2009, de la Presidència de l’Agència Espanyola de
Cooperació Internacional al Desenvolupament, per la qual es concedeixen beques de la convocatòria de Beques MAEC-AECID per al curs acadèmic
2009/2010, programes III-A, IV-A, IV-B, V-A, V-C i V-E (BOE núm. 179,
de 25 de juliol, secc. III, p. 63423). Epígraf primer.
Resolució de la Presidència de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions per la qual s’anuncia la licitació per contractar el servei de formació d’idiomes per al personal de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions
(BOE núm. 183, de 30 de juliol, secc.V-A, p. 91409).
Anunci de licitació de la Direcció de l’Institut d’Estudis Fiscals. Objecte:
impartir cursos d’idiomes per a la 13a promoció d’inspectors d’hisenda de
l’Estat i la 13a promoció d’inspectors d’assegurances de l’Estat i d’intervenció
i auditors de l’Estat. Expedient: 177/2009 (BOE núm. 186, de 3 d’agost de
2009, secc. V-A, p. 93249).
Anunci d’adjudicació de la Divisió de Coordinació Econòmica i Tècnica (Cos
Nacional de Policia). Objecte: servei d’interpretació de declaracions orals, traduccions escrites, escoltes telefòniques i transcripció de cintes d’àudio i altres
suports informàtics gravats en llengües diferents de l’idioma castellà, a les
actuacions policials. Expedient: 007/09/CO/05 (BOE núm. 190, de 7 d’agost,
secc. V-A, p. 95401).
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Ordre CUL/2211/2009, de 22 de juny, per la qual es regulen els fitxers de
dades de caràcter personal del Ministeri de Cultura i els seus organismes públics (BOE núm. 193, d’11 d’agost, secc. III, p. 68262).
Annex I, fitxer intitulat «Subvencions per a la promoció del llibre i de la lectura», epígraf A.
Ordre CUL/2252/2009, de 21 de juliol, per la qual es concedeixen subvencions públiques en règim de concurrència competitiva per al foment de la traducció i l’edició, en llengües estrangeres, d’obres literàries o científiques escrites i publicades en espanyol, corresponents a l’any 2009 (BOE núm. 197, de
15 d’agost, secc. III, p. 70675).
Ordre EDU/2358/2009, de 27 de juliol, per la qual s’adjudiquen els premis
del “Sello Europeo” per a les iniciatives innovadores en l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües 2009 (BOE núm. 214, de 4 de setembre, secc. III,
p. 75694).
Anunci de licitació de la Direcció General de Recursos Humans, Serveis i
Infraestructures. Objecte: servei de suport tècnic de la traducció a l’idioma
anglès dels continguts de la pàgina web de la Moncloa i altra documentació
rellevant durant els anys 2010 i 2011. Expedient 2/10 (BOE núm. 228, de 21
de setembre, secc. V-A, p. 111516).
Resolució de la Direcció General de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual s’anuncia la licitació de l’expedient 09/2415, per a la contractació del servei de prestacions d’activitats formatives en idiomes francès i
anglès, per al personal dels Serveis Centrals de la Tresoreria General de la Seguretat Social (BOE núm. 236, de 30 de setembre, secc. V-A, p. 117321).
Resolució de l’Òrgan de Contractació de l’Escola de Guerra de l’Exèrcit de
Terra, per la qual s’anuncia la licitació mitjançant procediment obert de l’expedient 10002, per a la contractació d’una empresa especialitzada en l’ensenyament d’idiomes per impartir deu cursos intensius d’anglès tècnic a
l’Escola de Guerra de l’Exèrcit (BOE núm. 243, de 8 d’octubre, secc. V-A,
p. 121404).
Ordre CUL/2743/2009, de 22 de setembre, per la qual es concedeixen les
subvencions públiques en règim de concurrència competitiva per al foment de
l’edició de llibres espanyols en llengua castellana o en qualsevol altra llengua
cooficial espanyola per a les biblioteques públiques, corresponents a l’any
2009 (BOE núm. 245, de 10 d’octubre, secc. III, p. 85991).
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Ordre CUL/2749/2009, de 22 de setembre, per la qual es concedeixen les
subvencions públiques en règim de concurrència competitiva per al foment de
la traducció i l’edició, entre llengües oficials espanyoles d’obres d’autors espanyols, corresponents a l’any 2009 (BOE núm. 246, de 12 d’octubre, secc. III,
p. 86355).
Resolució de 21 de setembre de 2009, de la Secretaria General Tècnica, per la
qual es publica el Conveni de col·laboració entre l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals i la Comunitat Autònoma de Catalunya, per
promoure la producció, distribució i promoció de la indústria cinematogràfica
i audiovisual en llengua cooficial diferent del castellà (BOE núm. 248, de 14
d’octubre, secc. III, p. 86901).
Resolució de 21 de setembre de 2009, de la Secretaria General Tècnica, per la
qual es publica el Conveni de col·laboració entre l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals i la Comunitat Autònoma de Galícia, per promoure la producció, distribució i promoció de la indústria cinematogràfica i
audiovisual en llengua cooficial diferent del castellà (BOE núm. 248, de 14
d’octubre, secc. III, p. 86904).
Resolució de 21 de setembre de 2009, de la Secretaria General Tècnica, per la
qual es publica el Conveni de col·laboració entre l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
per promoure la producció, distribució i promoció de la indústria cinematogràfica i audiovisual en llengua cooficial diferent del castellà (BOE núm. 248,
de 14 d’octubre, secc. III,p. 86907).
Resolució de 21 de setembre de 2009, de la Secretaria General Tècnica, per la
qual es publica el Conveni de col·laboració entre l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals i la Comunitat Autònoma del País Basc, per
promoure la producció, distribució i promoció de la indústria cinematogràfica
i audiovisual en llengua cooficial diferent del castellà (BOE núm. 248, de 14
d’octubre, secc. III, p. 86910).
Resolució de 21 de setembre de 2009, de la Secretaria General Tècnica, per la
qual es publica el Conveni de col·laboració entre l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals i la Comunitat Foral de Navarra, per promoure
la producció, distribució i promoció de la indústria cinematogràfica i audiovisual en llengua cooficial diferent del castellà (BOE núm. 249, de 15 d’octubre, secc. III, p. 87337).
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Resolució de 21 de setembre de 2009, de la Secretaria General Tècnica, per la
qual es publica el Conveni de col·laboració entre l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals i la Comunitat Valenciana, per promoure la
producció, distribució i promoció de la indústria cinematogràfica i audiovisual en llengua cooficial diferent del castellà (BOE núm. 249, de 15 d’octubre,
secc. III, p. 87340).
Anunci de la Resolució del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i
Participació per la qual es fa pública la licitació d’un contracte de prestació, en
el marc de les actuacions policials de les unitats centrals i territorials del Cos
de Mossos d’Esquadra, dels serveis d’interpretació de declaracions orals de
persones i de traducció escrita en llengües no oficials a Catalunya, dividit en
6 lots (BOE núm. 253, de 20 d’octubre, secc. V-A, p. 127305).
Resolució de 16 d’octubre de 2009, de l’Institut Cervantes, per la qual es
convoquen beques de formació i especialització per al període 2010-2011
(BOE núm. 268, de 6 de novembre, secc. III, p. 92859).
Annex 1. Beques convocades. Mèrits específics: beques núm. 14, 15, 16, 20
i 21.
Resolució de la Junta de Contractació del Ministeri d’Afers Exteriors i de
Cooperació per la qual es procedeix a l’adjudicació definitiva dels lots 1, 2, 3
i 4 del Contracte de serveis de formació per a empleats públics dels serveis
centrals del MAEC, d’idiomes anglès i francès i de promoció interna als cossos
o escales següents: cos general administratiu, cos de gestió de l’Administració
civil de l’Estat i escala tècnica de gestió d’organismes autònoms (BOE núm.
271, de 10 de novembre, secc. V-A, p. 138882).
Reial decret 1638/2009, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova l’Estatut de la
Biblioteca Nacional d’Espanya (BOE núm. 271, de 10 de novembre, secc. I,
p. 94430).
Article 2.a.
Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, que desplega parcialment la Llei
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics
(BOE núm. 278, de 18 de novembre, secc. I, p. 97921).
Article 6.5.
Anunci de l’Institut Nacional de la Seguretat Social pel qual es publica convocatòria de licitació del procediment obert núm. 60/VC-56/10, per a la contractació de cursos d’idiomes (anglès i francès) per al personal tècnic i directiu
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de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, durant un període de 24 mesos
(BOE núm. 279, de 19 de novembre, secc. V-A, p. 143796).
Correcció d’errades de la Resolució de la Tresoreria General de la Seguretat
Social per la que es convoca el Procediment obert 09/2415 per a la contractació del servei de prestacions d’activitats formatives en idiomes anglès i francès, per al personal dels Serveis Centrals de la Tresoreria General de la Seguretat Social (BOE núm. 279, de 19 de novembre, secc. V-A, p. 143798).
Resolució de 6 de novembre de 2009, de la Presidència de l’Agència Estatal
d’Avaluació de Polítiques Públiques i Qualitat dels Serveis, per la qual es
convoquen beques de formació per a titulats superiors universitaris en matèries relacionades amb l’avaluació de les polítiques públiques i la qualitat dels
serveis (BOE núm. 282, de 23 de novembre, secc. III, p. 99401).
Base VIII-3 intitulada «Criteris de valoració», epígraf c.
Acord entre el Regne d’Espanya i la República Federativa de Brasil, relatiu
a l’establiment i funcionament de centres culturals, fet ad referendum a Madrid el 17 de setembre de 2007 (BOE núm. 300, de 14 de desembre, secc. I,
p. 105449).
Articles 4.1, 4.2.a i 8.2.a.
Resolució de 7 de desembre de 2009, de la Presidència de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament, per la qual s’aprova
la convocatòria de programes de Beques MAEC-AECID del Ministeri
d’Afers Exteriors i de Cooperació, per a ciutadans estrangers, corresponent
al curs acadèmic 2010-2011 (BOE núm. 302, de 16 de desembre, secc. I,
p. 106376).
Base primera, epígraf 9; base sisena, epígraf 7, i capítol 1 de l’annex I («Programes de Becas MAEC-AECID per a ciutadans estrangers de la convocatòria
del curs acadèmic 2010-2011»).
Resolució de 9 de desembre de 2009, de l’Institut Nacional d’Administració Pública, per la qual es convoca un curs d’anglès i un curs de francès en
la modalitat «blended learning» (BOE núm. 303, de 17 de desembre, secc. III,
p. 106596).
Resolució de 9 de desembre de 2009, de l’Institut Nacional d’Administració
Pública, per la qual es convoca un curs d’alemany on-line (BOE núm. 303, de
17 de desembre, secc. III, p. 106601).
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Resolució d’1 d’octubre de 2009, de la Presidència de l’Agència Espanyola de
Cooperació Internacional al Desenvolupament, per la qual es fa pública la
convocatòria de la XXIII edició del «Premi de Ficció Radiofònica Margarita
Xirgu», corresponent a l’any 2009 (BOE núm. 304, de 18 de desembre, secc.
III, p. 106766).
Base 4, epígraf 4.1.
Ordre CUL/3410/2009, de 14 de desembre, per la qual es regula el Registre
Electrònic del Ministeri de Cultura (BOE núm. 305, de 19 de desembre, secc.
I, p. 107206). Epígrafs 38, 39 i 40 de l’annex.
Reial decret 2002/2009, de 23 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de l’Oficina d’Interpretació de Llengües del Ministeri d’Afers Exteriors,
aprovat pel Reial decret 2555/1977, de 27 d’agost (BOE núm. 309, de 24 de
desembre, secc. I, p. 109129).
Ordre DEF/3495/2009, de 22 de desembre, que modifica l’Ordre
DEF/1815/2003, de 23 de juny, per la qual es regulen els procediments per
determinar el coneixement en matèria d’idiomes estrangers en l’àmbit de les
Forces Armades (BOE núm. 313, de 29 de desembre, secc. I, p. 111030).
Ordre CUL/3546/2009, de 30 de novembre, per la qual es concedeix subvenció en el marc de la convocatòria de subvencions públiques a empreses i institucions sense fins lucratius, editores de revistes de cultura, escrites en castellà
o en qualsevol altra llengua cooficial espanyola, corresponents a l’any 2009
(BOE núm. 315, de 31 de desembre, secc. III, p. 112551).
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