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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 2010)

Anna M. Pla Boix*

Activitats audiovisuals

Ordre VCP/60/2010, de 28 de gener, per la qual s’aproven les bases regulado-
res per a la concessió d’ajuts per a iniciatives destinades a augmentar les estre-
nes comercials de llargmetratges doblats o subtitulats en llengua catalana
(DOGC núm. 5570 de 18 de febrer, p. 11275 a http://www.gencat.cat/eadop/
imatges/5570/c5570.pdf).

Resolució VCP/684/2010, de 5 de març, per la qual s’obre convocatòria pú-
blica per a la concessió d’ajuts per a iniciatives destinades a augmentar les
estrenes comercials de llargmetratges doblats o subtitulats en llengua catala-
na, per a l’any 2010 (DOGC núm. 5589 de 17 de març, p. 20757 a http://
www.gencat.cat/eadop/imatges/5589/c5589.pdf).

Resolució CMC/1282/2010, 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 24 de març de 2010, 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. 5617 de 28 d’abril, p. 33264 a http://
www.gencat.cat/eadop/imatges/5617/c5617.pdf). Bases 5.1.1.1.c i d, 5.2 i
6.2 de l’annex

Resolució CMC/1949/2010, d’1 de juny, per la qual es dóna publicitat a
l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Indústries Cul-
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turals, pel qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de subven-
cions a la producció d’obres audiovisuals per a cinema i televisió amb alta ca-
pacitat d’exhibició i difusió (DOGC núm. 5652 de 17 de juny, p. 46787 a
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5652/c5652.pdf). Bases 3.2.a i 5.2.f de
l’annex

Administració de justícia

Resolució JUS/787/2010, de 8 de març, per la qual es disposa la publicació de
l’Ordre de 8 de març de 2010, del Ministeri de Justícia, per la qual es nome-
nen funcionaris del cos de tramitació processal i administrativa (torn de pro-
moció interna) els aspirants que van superar les proves selectives convocades
per l’Ordre JUS/3339/2008, de 10 de novembre (DOGC núm. 5594 de 24 de
març, p. 23462 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5594/c5594.pdf).
Epígraf tercer de l’annex

Resolució JUS/1999/2010, d’11 de juny, per la qual es disposa la publicació i
l’exposició de l’Ordre del Ministeri de Justícia JUS/1294/2010, de 5 de maig,
per la qual s’estableixen les bases comunes que han de regir els processos se-
lectius per a ingrés o accés als cossos de funcionaris al servei de l’Administració
de justícia (DOGC núm. 5654 de 21 de juny, p. 47318 a http://www.gencat.
cat/eadop/imatges/5654/c5654.pdf). Bases 13.1, 14 i 15 de l’annex

Col·legis professionals

Resolució JUS/46/2010, de 13 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 Oficial
d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (DOGC núm. 5550 de 21 de ge-
ner, p. 3238 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5550/c5550.pdf). Arti-
cles 9.23 i 13

Resolució JUS/259/2010, de 2 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 Consell de Col·legis
Oficials d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya (DOGC núm.
5565 d’11 de febrer, p. 9324 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5565/
c5565.pdf). Article 4.h

Resolució JUS/328/2010, de 2 de febrer, per la qual, havent-ne comprovat
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prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriu al Registre de Col·legis Profes-
sionals de la Generalitat de Catalunya el Codi deontològic del Consell de
Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya (DOGC núm. 5569 de
17 de febrer, p. 11008 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5569/c5569.
pdf). Article 5.

Resolució JUS/611/2010, de 26 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 d’Advocats i
Advocades de Tortosa (DOGC núm. 5585 d’11 de març, p. 18899 a http://
www.gencat.cat/eadop/imatges/5585/c5585.pdf). Articles 4.2.j i 5

Resolució JUS/678/2010, d’11 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’Economistes
de Catalunya (DOGC núm. 5589 de 17 de març, p. 20827 a http://www.
gencat.cat/eadop/imatges/5589/c5589.pdf). Articles 5.14 i 6 de l’annex

Resolució JUS/782/2010, de 10 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 Sabadell (DOGC núm. 5594 de 24 de març, p. 23302 a http://www.gen-
cat.cat/eadop/imatges/5594/c5594.pdf). Article 2.2

Resolució JUS/783/2010, d’11 de març, per la qual, havent-ne comprovat
prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Pro-
fessionalsde laGeneralitatdeCatalunyaelsEstatutsdelCol·legid’Ambientòlegs
de Catalunya (DOGC núm. 5594 de 24 de març, p. 23325 a http://www.
gencat.cat/eadop/imatges/5594/c5594.pdf). Articles 5.t, 7, 24 i 25.n

Resolució JUS/785/2010, de 16 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 Oficial de
Disseny Gràfic de Catalunya (DOGC núm. 5594 de 24 de març, p. 23383 a
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5594/c5594.pdf). Article 9.a

Resolució JUS/836/2010, de 18 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 Oficial de
Veterinaris de Tarragona (DOGC núm. 5597 de 29 de març, p. 24449 a
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5597/c5597.pdf). Article 4.2.h
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Resolució JUS/1118/2010, de 12 d’abril, 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 Oficial
d’Infermeres i Infermers de Girona (DOGC núm. 5609 de 16 d’abril, p.
29776 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5609/c5609.pdfhttp://www.
gencat.cat/eadop/imatges/5609/c5609.pdf). Article 4.i

Resolució JUS/1359/2010, 15 d’abril, per la qual, havent-ne comprovat prè-
viament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Profes-
sionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi d’Advocats de
Tarragona (DOGC núm. 5620 de 3 de maig, p. 34220 a http://www.gencat.
cat/eadop/imatges/5620/c5620.pdf). Articles 8 i 11

Resolució JUS/1360/2010, de 19 d’abril, 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 Farma-
cèutics de Lleida (DOGC núm. 5620 de 3 de maig, p. 34250 a http://www.
gencat.cat/eadop/imatges/5620/c5620.pdf). Article 8

Resolució JUS/1664/2010, de 25 de maig, per la qual, havent-ne comprovat
previamente 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 Pedagogs
de Catalunya (DOGC núm. 5639 de 31 de maig, p. 41807 a http://www.
gencat.cat/eadop/imatges/5639/c5639.pdf). Article 1.1.2 i 1.2.2.n

Ensenyament i universitats

Resolució IUE/3736/2009, de 23 de desembre, per la qual s’aproven les bases
i s’obre la convocatòria d’ajuts a les associacions de persones estudiants univer-
sitàries per al curs de 2009-2010 (DOGC núm. 5541 de 8 de gener, p. 705 a
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5541/c5541.pdf). Base 1 de l’annex.

Resolució EDU/29/2010, d’11 de gener, per la qual es dóna publicitat al Con-
veni de col·laboració entre el Ministeri d’Educació i el Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya per dotar d’auxiliars de conversa centres edu-
catius de la Comunitat Autònoma de Catalunya (DOGC núm. 5548 de 19 de
gener, p. 2614 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5548/c5548.pdf). Ar-
ticle 51.1.IV

Ordre EDU/18/2010, de 15 de gener, d’organització de les proves lliures per
a l’obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria per a
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persones majors de divuit anys (DOGC núm. 5551 de 22 de gener, p. 3651 a
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5551/c5551.pdf). Articles 2.2 i 6

Resolució EDU/107/2010, de 27 de gener, per la qual s’aproven les normes de
preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres educatius per al curs 2010-
2011 en els ensenyaments sufragats amb fons públics d’educació infantil,
d’educació primària, d’educació secundària obligatòria, de batxillerat, de for-
mació professional, de programes de qualificació professional inicial (PQPI)
realitzats pel Departament d’Educació, artístics, esportius, d’idiomes o
d’educació d’adults (DOGC núm. 5555 de 28 de gener, p. 5156 a http://
www.gencat.cat/eadop/imatges/5555/c5555.pdf). Articles 5.8, 14 i 18.6

Resolució de l’Institut Ramon Llull, sobre convocatòria per a la selecció de
professorat (DOGC núm.5561 de 5 de febrer, p. 7420 a http://www.gencat.
cat/eadop/imatges/5561/c5561.pdf).

Resolució IUE/268/2010, de 22 de gener, per la qual es dóna publicitat a
subvencions concedides en matèria d’universitats d’un import igual o superior
a 3.000 euros, durant l’any 2009, subscrites per l’Agència de Gestió d’Ajuts
Universitaris i de Recerca (DOGC núm. 5565 d’11 de febrer, p. 9356 a http://
www.gencat.cat/eadop/imatges/5565/c5565.pdf). Annex 2 i 5.

Resolució de l’Institut Ramon Llull, sobre publicació d’unes bases. Resolució
per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions a pro-
jectes d’innovació pedagògica per a l’ensenyament del català com a llengua
estrangera i de la cultura catalana (DOGC núm. 5570 de 18 de febrer, p.
11754 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5570/c5570.pdf).

Resolució EDU/447/2010, de 16 de febrer, per la qual es dóna publicitat al
Conveni de col·laboració signat pel Ministeri d’Educació i l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, per al
Pla de suport a la implantació de la LOE, any 2009 (DOGC núm. 5576 de 26
de febrer, p. 14689 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5576/c5576.pdf).
Programa 2 de l’annex

Resolució EDU/526/2010, de 2 de març, per la qual es convoquen les proves
d’accés als cicles de formació específica de grau mitjà i de grau superior d’arts
plàstiques i Disseny corresponents a l’any 2010 i se’n defineix el procediment
d’execució (DOGC núm. 5580 de 4 de març, p. 16747 a http://www.gencat.
cat/eadop/imatges/5580/c5580.pdf). Clàusules 6, 8 i 12

Resolució EDU/539/2010, de 2 de març, per la qual es convoquen les proves
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d’accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació profes-
sional específica, les proves de caràcter general dels ensenyaments esportius que
condueixen a l’obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a d’esport i tècnic/a
superior d’esport i a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corres-
ponents a l’any 2010 (DOGC núm. 5581 de 5 de març, p. 17003 a http://
www.gencat.cat/eadop/imatges/5581/c5581.pdf). Clàusules 3, 4,12 i 13

Resolució de l’Institut Ramon Llull, sobre convocatòria de concessió de be-
ques. Resolució de la convocatòria de concurs públic per a la concessió de
beques a persones de fora del domini lingüístic de la llengua catalana per as-
sistir a cursos de postgrau o doctorat o màsters relacionats amb la llengua, la
cultura i/o la literatura catalanes en universitats públiques dels territoris de
parla catalana (DOGC núm. 5581 de 5 de març, p. 17401 a http://www.gen-
cat.cat/eadop/imatges/5581/c5581.pdf).

Ordre EDU/123/2010, d’1 de març, per la qual s’aproven les bases generals de
les línies de subvencions i projectes del Departament d’Educació i les bases
específiques dels programes que les integren, i s’obre la convocatòria pública
per a l’any 2010 (DOGC núm. 5582 de 8 de març, p. 17563 a http://www.
gencat.cat/eadop/imatges/5582/c5582.pdf). Article 2.2.1, Programa C

Resolució de l’Institut Ramon Llull, sobre convocatòria de proves. Resolució
per la qual es convoquen les proves per a l’any 2010 per a l’obtenció dels cer-
tificats de coneixements de llengua catalana de l’Institut Ramon Llull (DOGC
núm. 5583 de 9 de març, p. 18496 a http://www.gencat.cat/eadop/imat-
ges/5583/c5583.pdf).

Resolució EDU/586/2010, de 2 de març, per la qual es convoquen les proves
lliures per a l’obtenció del certificat de formació instrumental i per a l’obtenció
del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria per a persones de
més de 18 anys (DOGC núm. 5584 de 10 de març, p. 18666 a http://www.
gencat.cat/eadop/imatges/5584/c5584.pdf). Base 5, 6 i 10 de l’annex 1

Resolució de l’Institut Ramon Llull, per la qual es modifica la Resolució de
29 de juliol de 2009, sobre atorgament d’ajuts (DOGC núm.5587 de 15 de
març, p. 20066 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5587/c5587.pdf).

Resolució EDU/735/2010, d’11 de març, per la qual es revoquen parcialment
diverses subvencions per al suport a l’acollida i l’aprenentatge de la llengua
catalana, destinat a l’alumnat estranger de nova incorporació, corresponents al
curs 2009-2010 (DOGC núm. 5592 a 22 de març, p. 22061 a http://www.
gencat.cat/eadop/imatges/5592/c5592.pdf).
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Resolució EDU/835/2010, d’11 de març, per la qual s’aproven les directrius
per a la realització de la prova d’avaluació de l’educació primària i es convoca
la prova per al curs 2009-2010 (DOGC núm. 5597 de 29 de març, p. 24489
a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5597/c5597.pdf). Epígraf 2 de l’annex

Resolució EDU/944/2010, de 25 de març, 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 durant el curs 2010-2011 (DOGC núm. 5601 de 6
d’abril, p. 26198 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5601/c5601.pdf).

Resolució EDU/1080/2010, de 6 d’abril, per la qual es dicten les instruccions
sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal funcionari i
interí dels cossos docents en centres docents públics i serveis educatius, de-
pendents del departament d’Educació, i altres llocs, amb efectes d’1 de setem-
bre de 2010, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les planti-
lles dels centres docents públics (DOGC núm. 5608 de 15 d’abril, p. 29410
a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5608/c5608.pdf).

Resolució ASC/1148/2010, de 6 d’abril, per la qual s’aproven les bases regu-
ladores de les subvencions a universitats per a treballs de recerca i activitats
formatives en matèria d’estudis de gènere i de les dones, i per a projectes de
desplegament del Pla d’igualtat d’oportunitats de dones i homes, i es convo-
quen per al període 2010-2011 (DOGC núm. 5611 de 20 d’abril, p. 30795 a
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5611/c5611.pdf). Base 12.9 de l’annex

Resolució EDU/1445/2010, de 29 d’abril, per la qual es convoquen les proves
d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a
l’obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a d’esport i tècnic/a superior
d’esport i a les formacions esportives de nivells 1 i 3, corresponents a l’any
2010, d’Era Val d’Aran (DOGC núm. 5624 de 7 de maig, p. 35734 a http://
www.gencat.cat/eadop/imatges/5624/c5624.pdf).

Resolució de l’Institut Ramon Llull, sobre atorgament d’un ajut. Resolució
del director de l’Institut Ramon Llull, per la qual s’atorga un ajut a la Univer-
sitat de Guadalajara (Mèxic) per contribuir al manteniment de la docència
d’estudis catalans que s’hi imparteix durant el curs 2009-2010, s’adjudica la
plaça de titular de la docència d’estudis catalans a aquesta universitat i s’atorga
un ajut inicial a la persona seleccionada a la convocatòria de selecció de profes-
sorat de català per a aquesta Universitat (DOGC núm. 5627 de 12 de maig,
p. 37114 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5627/c5627.pdf).
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Resolució de l’Institut Ramon Llull, sobre convocatòria per a la selecció de
professorat. Resolució del director de l’Institut Ramon Llull per la qual s’obre
la convocatòria per a la selecció de professorat d’estudis catalans a universitats
de fora del domini lingüístic (DOGC núm. 5631 de 18 de maig, p. 38762 a
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5631/c5631.pdf).

Resolució IUE/1602/2010, de 14 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 2010-2011 (DOGC
núm. 5635 de 25 de maig, p. 40485 a http://www.gencat.cat/eadop/imat-
ges/5635/c5635.pdf).

Resolució GAP/823/2010, de 16 de març, 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 2010
(DOGC núm. 5596 de 26 de maig, p. 28973 a http://www.gencat.cat/eadop/
imatges/5596/c5596.pdf). Base 16.

Resolució del Consorci d’Educació de Barcelona, sobre aprovació d’unes bases.
Resolució per la qual es dóna publicitat a l’Acord de la Comissió Permanent
del Consell de Direcció, del Consorci d’Educació de Barcelona de 17 de maig
de 2010 pel qual s’aproven les bases de les subvencions a les associacions de
mares i pares d’alumnat, per al foment de la participació en activitats extraes-
colars als centres educatius sostinguts amb fons públics i s’obre la convoca-
tòria pública per al curs 2010-2011 (DOGC núm. 5639 de 31 de maig, p.
42016 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5639/c5639.pdf). Base 3.3 de
l’annex 2

Resolució EDU/1707/2010, de 20 de maig, d’organització experimental dels
cursos d’actualització i especialització per al perfeccionament de competències
en els estudis de català per a no catalanoparlants i les escoles oficials d’idiomes
que els impartiesen (DOGC núm. 5642 de 3 de juny, p. 42781 a http://www.
gencat.cat/eadop/imatges/5642/c5642.pdf).

Acord GOV/99/2010, de 25 de maig, pel qual s’aproven les Normes
d’organització i funcionament de la Universitat Ramon Llull (DOGC núm.
5644 de 7 de juny, p. 43918 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5644/
c5644.pdf). Article 3.3
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Resolució EDU/1780/2010, de 31 de maig, per la qual es dóna publicitat al
protocol de col·laboració entre el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya i el Departament d’Educació, Cultura i Esport del Govern d’Aragó
(DOGC núm. 5645 de 8 de juny, p. 44374 a http://www.gencat.cat/eadop/
imatges/5645/c5645.pdf).

Normativa laboral

Resolució TRE/3828/2009, de 10 de novembre, per la qual es disposa la ins-
cripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de Càritas Diocesana de
Barcelona per als anys 2008-2010 (DOGC núm. 5551 de 22 de gener, p.
3663 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5551/c5551.pdf). Article 84 b)

Resolució TRE/3894/2009, de 26 de novembre, per la qual s’ordena la ins-
cripció, el dipòsit i la publicació de l’Acord regulador de condicions de treball
del personal funcionari de l’Ajuntament de Breda per als anys 2008-2012
(DOGC núm. 5561 de 5 de febrer, p. 7207 a http://www.gencat.cat/eadop/
imatges/5561/c5561.pdf). Article 62 i 77.4.b

Resolució TRE/3919/2009, de 26 de novembre, per la qual es disposa la ins-
cripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector d’empleats
de notaries de Catalunya per a l’any 2009 (DOGC núm. 5572 de 22 de febrer,
p. 12424 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5572/c5572.pdf). Article
33

Resolució TRE/3922/2009, de 19 d’octubre, per la qual s’ordena la inscrip-
ció, el dipòsit i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del personal la-
boral de l’Ajuntament de Breda per als anys 2008-2012 (DOGC núm. 5573
de 23 de febrer, p. 12899 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5573/
c5573.pdf). Articles 62 i 77.4.b

Resolució TRE/1473/2010, de 22 d’abril, per la qual es disposa la inscripció
i la publicació del IV Conveni col·lectiu de treball per a empleats de finques
urbanes de Catalunya per als anys 2010, 2011, 2012 i 2013 (DOGC núm.
5628 de 13 de maig, p. 37477 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5628/
c5628.pdf). Article 44

Resolució TRE/1678/2010, de 3 de març, per la qual es disposa la inscripció
i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector dels clubs de natació
de Catalunya per als anys 2009-2011 (DOGC núm. 5640 d’1 de juny, p.
42153 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5640/c5640.pdf). Article 59
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Terminologia

Resolució VCP/72/2010, de 12 de gener, per la qual es publiquen termes
normalitzats pel Consell Supervisor del Termcat (DOGC núm. 5553 de 26 de
gener, p. 4270 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5553/c5553.pdf).

Resolució VCP/1484/2010, de 13 d’abril, per la qual es publiquen termes
normalitzats pel Consell Supervisor del Termcat (DOGC núm. 5628 de 13 de
maig, p. 37283 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5628/c5628.pdf).

Altres disposicions

Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les
retornades a Catalunya (DOGC núm. 5629 de 14 de maig, p. 37720 a http://
www.gencat.cat/eadop/imatges/5629/c5629.pdf). Preàmbul, article 9 i dispo-
sició addicional primera

Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana (DOGC núm.
5647 de 10 de juny, p. 45011 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5647/
c5647.pdf).

Resolució de l’Institut Ramon Llull, sobre convocatòria de concurs públic per
a la concessió de subvencions (DOGC núm. 5540 de 7 de gener, p. 538 a
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5540/c5540.pdf).

Ordre ECF/567/2009, de 19 de desembre, per la qual es fa pública la convo-
catòria anticipada i s’aproven les bases per a l’atorgament de subvencions, en
règim de concurrència competitiva, destinades a les organitzacions de perso-
nes consumidores i usuàries de Catalunya per a l’exercici 2010 (DOGC núm.
5542 d’11 de gener, p. 866 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5542/
c5542.pdf). Base 2 de l’annex 1

Acord GOV/232/2009, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de Ciuta-
dania i Immigració 2009-2012 (DOGC núm. 5545 de 14 de gener, p. 1849
a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5545/c5545.pdf).

Resolució de l’Institut Ramon Llull, sobre convocatòria de concessió de sub-
vencions. Resolució per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de
subvencions de l’institut ramon llull per a la traducció d’obres literàries i de
pensament originals en llengua catalana (DOGC núm. 5545 de 14 de gener,
p. 1914 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5545/c5545.pdf).
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Ordre VCP/23/2010, de 15 de gener, per la qual s’aproven les bases regulado-
res per a la concessió del Premi Ramon Juncosa d’Assaig i Biografia (DOGC
núm. 5554 de 27 de gener, p. 4658 a http://www.gencat.cat/eadop/imat-
ges/5554/c5554.pdf). Bases 1, 13 i 14

Ordre VCP/24/2010, de 14 de gener, per la qual s’aproven les bases regulado-
res de la beca Mots! per a joves escriptors i escriptores (DOGC núm. 5554 de
27 de gener, p. 4662 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5554/c5554.
pdf). Bases 1, 13 i 14

Resolució de l’Institut Ramon Llull, sobre concessió d’ajuts (DOGC núm.
5554 de 27 de gener, p. 4960 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5554/
c5554.pdf).

Resolució VCP/109/2010, de 15 de gener, per la qual s’obre la convocatòria
corresponent a l’any 2010 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. 5555 de 28 de gener, p. 5124 a http://www.gen-
cat.cat/eadop/imatges/5555/c5555.pdf). Article 2.c

Ordre SLT/27/2010, de 20 de gener, per la qual s’obre la convocatòria per
adjudicar dues beques de col·laboració en tasques de catalogació per a la bi-
blioteca del Departament de Salut (DOGC núm. 5556 de 29 de gener, p.
5414 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5556/c5556.pdf). Base 9 de
l’annex

Resolució VCP/150/2010, de 21 de gener, 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 2010 (DOGC núm.
5557 d’1 de febrer, p. 5656 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5557/
c5557.pdf).

Resolució IUE/144/2010, de 26 de gener, per la qual s’obre la convocatòria
per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques en empreses o
institucions a l’estranger (DOGC núm. 5557 d’1 de febrer, p. 5833 a http://
www.gencat.cat/eadop/imatges/5557/c5557.pdf). Base 3.e de l’annex

Resolució VCP/173/2010, de 22 de gener, per la qual es convoquen les proves
per a l’obtenció dels certificats de llengua catalana de la Secretaria de Política
Lingüística (DOGC núm. 5558 de 2 de febrer, p. 6084 a http://www.gencat.
cat/eadop/imatges/5558/c5558.pdf).
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Resolució CMC/187/2010, 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, pel qual s’aproven les bases que han de regir la concessió d’ajuts, en les
modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions, a projectes culturals
(DOGC núm. 5560 de 4 de febrer, p. 6908 a http://www.gencat.cat/eadop/
imatges/5560/c5560.pdf). Base 5 de l’annex 1

Decret 11/2010, de 26 de gener, pel qual s’aprova el Programa anual d’actuació
estadística per a l’any 2010 (DOGC núm. 5562 de 8 de febrer, p. 7504 a
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5562/c5562.pdf).

Resolució ASC/205/2010, d’1 de febrer, per la qual s’estableixen els criteris i
es fa pública la convocatòria per a l’adhesió d’albergs de titularitat privada a
la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya (DOGC núm. 5562 de 8 de
febrer, p. 7765 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5562/c5562.pdf).
Clàusula D.1.g de l’annex

Ordre EDU/54/2010, de 14 de gener, per la qual s’aproven les bases generals
per adjudicar una beca de col·laboració en tasques de biblioteconomia i catalo-
gació per al centre documental i biblioteca del Departament d’Educació, i
s’obre la convocatòria pública per a l’any 2010 (DOGC núm. 5566 de 12 de
febrer, p. 9756 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5566/c5566.pdf).
Criteri de valoración 7 de l’annex

Resolució TRE/319/2010, 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 2010 (DOGC núm. 5567 de 15 de febrer, p. 10496 a
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5567/c5567.pdf). Article 7.2.2.b

Resolució IUE/347/2010, de 3 de febrer, per la qual s’aproven les bases i
s’obre la 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 en llengua catalana o traduïts a aquesta llengua (DOGC núm.
5568 de 16 de febrer, p. 10832 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5568/
c5568.pdf).

Resolució CMC/407/2010, de 8 de febrer, per la qual es dóna publicitat a
l’Acord de la Junta de Govern de la Institució de les Lletres Catalanes de convo-
catòria, en règim de concurrència competitiva, per a la concessió de subvencions
per a activitats literàries corresponents a l’any 2010 (DOGC núm. 5572 de 22
de febrer, p. 12371 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5572/c5572.pdf).
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Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, per la qual
es dóna publicitat a les bases reguladores per a la concessió d’incentius en
l’àmbit del Programa Profit per al primer semestre de 2010, i s’obre la convo-
catòria corresponent (DOGC núm. 5573 de 23 de febrer, p. 12986 a http://
www.gencat.cat/eadop/imatges/5573/c5573.pdf).

Ordre IRP/91/2010, de 18 de febrer, per la qual es crea la Xarxa d’Espais de
Memòria Democràtica de Catalunya (DOGC núm.5576 de 26 de febrer, p.
14651 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5576/c5576.pdf).

Resolució VCP/489/2010, de 25 de febrer, per la qual es convoca concurs
públic per a la concessió de subvencions per a iniciatives adreçades a promoure
el coneixement i l’ús de l’occità a Catalunya, per a l’any 2010 (DOGC núm.
5578 de 2 de març, p. 15726 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5578/
c5578.pdf).

Ordre IUE/120/2010, de 24 de febrer, sobre la convocatòria per concedir sub-
vencions en l’àmbit del Pla de desenvolupament turístic (DOGC núm. 5581
de 5 de març, p. 17121 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5581/c5581.
pdf). Bases 1.12, 2.4.5.4 i 2.7.3.d de l’annex 1

Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, per la qual
es dóna publicitat a les bases reguladores per a la concessió de beques per as-
sistència per als treballadors i treballadores en actiu que participen en els
cursos de formación del Programa Profit (DOGC núm. 5582 de 8 de març, p.
17861 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5582/c5582.pdf).

Ordre VCP/128/2010, de 25 de febrer, per la qual s’aproven les bases regula-
dores de les subvencions per a activitats socials i culturals extraordinàries,
ajuts socials I despeses de reforma i rehabilitació de seus de comunitats cata-
lanes de l’exterior (CCE), i s’obre la convocatòria corresponent a l’any 2010
(DOGC núm. 5583 de 9 de març, p. 17986 a http://www.gencat.cat/eadop/
imatges/5583/c5583.pdf). Base 1.1.a i b de l’annex 1, clàusules 1 de l’annex 2
i 3

Resolució VCP/625/2010, de 4 de març, per la qual s’aproven i es fan públi-
ques les bases reguladores per concessió de subvencions en matèria d’acció
humanitària, i s’obre la convocatòria pública per a l’any 2010 (DOGC núm.
5586 de 12 de març, p. 19205 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5586/
c5586.pdf ). Base 16.k de l’annex
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Resolució IUE/647/2010, de 26 de febrer, per la qual s’amplia el pressupost
de la 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 en llengua catalana o traduïts a aquesta llengua (DILL 2010) i
es modifiquen alguns termes de la convocatòria (DOGC núm. 5587 de 15 de
març, p. 19836 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5587/c5587.pdf).

Ordre ASC/209/2010, de 30 de març, per la qual s’aproven les bases que han
de regir les convocatòries de subvencions del Departament d’Acció Social i
Ciutadania per a ajuntaments de menys de vint mil habitants (DOGC núm.
5605 de 12 d’abril, p. 28211 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5605/
c5605.pdf). Epígraf 10 del Programa C de l’annex 2

Resolució CMC/675/2010, de 9 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 27 de gener de 2010, pel qual s’aproven les bases que han de regir la
concessió de subvencions a la producció editorial en català i en occità i per a
l’edició de partitures de compositors/es catalans/es (DOGC núm. 5589 de 17
de març, p. 20827 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5589/c5589.pdf).

Resolució TRE/705/2010, de 3 de març, per la qual es convoca el Premi Mer-
cè Sala per a tesis doctorals del Consell de Treball, Econòmic i Social de Cata-
lunya, i s’aproven les bases que n’han de regir la concessió (DOGC núm. 5590
de 18 de març, p. 21305 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5590/c5590.
pdf). Epígraf 6

Resolució VCP/770/2010, de 16 de març, per la qual s’aproven i es fan públi-
ques les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a im-
pulsar projectes a iniciativa 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 convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds per
a l’any 2010 (DOGC núm. 5594 de 24 de març, p. 23114 a http://www.gen-
cat.cat/eadop/imatges/5594/c5594.pdf). Requisits 4.c i 18.1.j de l’annex

Resolució CMC/825/2010, de 3 de març, de convocatòria per a la concessió de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la producció editorial
en llengua catalana o occitana i a l’edició de partitures d’especial interès cul-
tural (DOGC núm. 5596 de 26 de març, p. 24020 a http://www.gencat.cat/
eadop/imatges/5596/c5596.pdf).
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Resolució VCP/840/2010, de 23 de març, per la qual es convoquen les proves
per a l’habilitació professional per a la traducció i la interpretació jurades
d’altres llengües al català i viceversa (DOGC núm. 5597 de 29 de març, p.
24228 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5597/c5597.pdf).

Resolució CMC/909/2010, de 24 de febrer, de convocatòria per a la concessió
de préstecs, en règim de concurrència competitiva, per a inversions d’empreses
i entitats culturals i de mitjans de comunicació (DOGC núm. 5599 de 31 de
març, p. 25289 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5599/c5599.pdf).
Epígraf 7.1.d de l’annex

Resolució ECF/976/2010, de 10 de març, per la qual es dóna publicitat al
Conveni de col·laboració amb l’Eurostat per a l’edició del Codi de bones pràc-
tiques de l’estadística europea (DOGC núm. 5603 de 8 d’abril, p. 26860 a
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5603/c5603.pdf).

Ordre GAP/207/2010, de 25 de març, per la qual s’aproven les bases regula-
dores, i s’obre la convocatòria per concedir subvencions a projectes de foment
de la implantación i de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunica-
ció a les micro, petites i mitjanes empreses en el marc del Pla PIMESTIC
(DOGC núm. 5604 de 9 d’abril, p. 27559 a http://www.gencat.cat/eadop/
imatges/5604/c5604.pdf).Base 14.g de l’annex 1

Resolució ASC/1098/2010, de 26 de març, per la qual s’aproven les bases que
han de regir la concessió de subvencions a entitats per a la realització d’activitats
o proyectes d’utilitat pública o interès social per promoure la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes, i/o que facin palès el caràcter transforma-
dor de les experiències i els sabers femenins, i s’obre la convocatòria pública
per a l’any 2010 (DOGC núm. 5609 de 16 d’abril, p. 29821 a http://www.
gencat.cat/eadop/imatges/5609/c5609.pdf). Base 10.5 de l’annex

Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril, de modificació de l’Ordre VCP/491/2009,
de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i
certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria
de Política Lingüística (DOGC núm. 5610 de 19 d’abril p. 30182 a http://
www.gencat.cat/eadop/imatges/5610/c5610.pdf).

Resolució TRE/1145/2010, d’1 d’abril, per la qual s’aprova la convocatòria de
2010 per a la concessió de subvencions públiques per al finançament de plans
de formació d’oferta de caràcter intersectorial, específics per a l’economia so-
cial, i de carácter sectorial destinats a treballadors/ores prioritàriament ocu-
pats/ades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
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(DOGC núm. 5610 de 19 d’abril p. 30245 a http://www.gencat.cat/eadop/
imatges/5610/c5610.pdf). Annex 3.

Ordre PTO/254/2010, de 16 d’abril, per la qual s’aproven les bases regulado-
res de les 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 (DOGC núm. 5618 de 29 d’abril, p. 33540 a http://
www.gencat.cat/eadop/imatges/5618/c5618.pdf). Base 2.3 in fine de l’annex

Resolució EDU/1346/2010, de 26 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria
pública del Concurs d’Oratòria en diverses llengües per al curs 2009-2010
(DOGC núm. 5620 de 3 de maig, p. 34283 a http://www.gencat.cat/eadop/
imatges/5620/c5620.pdf)

Resolució IUE/1373/2010, de 16 d’abril, per la qual s’aproven les bases i
s’obre la convocatòria dels Premis Recerca Jove (PRJ), els nous premis del
Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (premis CI-
RIT), per fomentar l’esperit científic del jovent (DOGC núm. 5621 de 4 de
maig, p. 34582 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5621/c5621.pdf).
Bases 1, 5 i 15 de l’annex

Resolució IRP/1425/2010, de 16 d’abril, de concessió del premi del concurs
de novel·la negra d’intriga i policíaca escrita en llengua catalana anomenat
«Premi crims de tinta»(DOGC núm. 5624 de 7 de maig, p. 35714 a http://
www.gencat.cat/eadop/imatges/5624/c5624.pdf).

Resolució IRP/1453/2010, de 3 de maig, per la qual es fa públic un acord de
la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de
la Comissió Bilateral Generalitat-Estat (DOGC núm. 5625 de 10 de maig, p.
36115 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5625/c5625.pdf). Epígraf F
de l’Acord

Resolució TRE/1465/2010, de 4 d’abril, per la qual es fa públic el Conveni de
col·laboració entre el Ministeri de Treball i Immigració i el Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya, en matèria d’organització i funciona-
ment de la Inspecció de Treball i Seguretat Social a Catalunya (DOGC núm.
5626 d’11 de maig, p. 36647 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5626/
c5626.pdf). Clàusula Cinquera

Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya (DOGC
núm. 5628 de 13 de maig, p. 37232 a http://www.gencat.cat/eadop/imat-
ges/5628/c5628.pdf). Article 156.2
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Resolució de 25 de maig de 2010, per la qual es fa públic el Reglament
d’organització i funcionament del Consell de Garanties Estatutàries, aprovat
pel ple del Consell el dia 25 de maig de 2010 (DOGC núm. 5645 de 8 de
juny, p. 44243 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5645/c5645.pdf). Ar-
ticle 39.2

Resolució ASC/1801/2010, de 25 de maig, per la qual s’aproven les bases re-
guladores de les beques per incentivar la recerca en matèria d’estudis de gène-
re i de les dones, i s’obre convocatòria per al període 2010-2011 (DOGC núm.
5646 de 9 de juny, p. 44715 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5646/
c5646.pdf). Base 11.3 de l’annex

Resolució VCP/1831/2010, de 20 de maig, per la qual s’aproven i es fan pú-
bliques les bases reguladores per a la concessió de subvencions a accions
d’educació per al desenvolupament en l’àmbit formal, no formal i informal, i
s’obre la convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds per a l’any
2010 (DOGC núm. 5647 de 10 de juny, p. 45081 a http://www.gencat.cat/
eadop/imatges/5647/c5647.pdf). Base 4.c de l’annex
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