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I.9. Estat espanyol
(BOE d’1 de gener a 30 de juny de 2010)

Anna M. Pla Boix*

Ensenyament i universitats

Ordre EDU/1455/2010, de 24 de maig, per la qual es convoquen ajudes per a
participar en cursos d’immersió en llengua anglesa organitzats per la Univer-
sitat Internacional Menéndez Pelayo (BOE núm. 136 de 4 de juny, secc. III,
p. 48342).

Resolució de 20 d’abril de 2010, de la Presidència del Consell Superior
d’Esports, per la qual es convoca edició extraordinària de la beca de formació
de postgrau al centre de Medicina de l’Esport, adscrita a la Subdirecció Gene-
ral d’Esport i Salut, per a l’any 2010 (BOE núm. 115 d’11 de maig, secc. III,
p., 41928). Base novena, 2.e).

Resolució de 21 d’abril de 2010, de la Secretaria d’Estat d’Educació i Forma-
ció Professional, per la qual es convoquen ajudes pel desenvolupament d’un
programa d’immersió lingüística durant la tardor de 2010 (BOE núm. 107 de
3 de maig, secc. III, p. 39339).

Resolució de 22 d’abril de 2010, de l’Institut Nacional d’Administració Pú-
blica, per la qual es convoquen edicions, pel segon semestre de 2010, dels
cursos intensius d’anglès i francès (BOE núm. 107 de 3 de maig, secc. III, p.
39521).

Resolució de 8 d’abril de 2010, conjunta de les Secretaries d’Estat de Comerç
i Turisme, per la qual es publica la XVII convocatòria de beques Fulbright de
Comerç i Turisme als Estats Units d’Amèrica pel curs acadèmic 2010-2011
(BOE núm. 91 de 15 d’abril, secc. III, p. 33556). Base tercera, epígraf 4.

Resolució de 25 de març de 2010, de l’Institut de Turisme d’Espanya, per la
qual es convoquen beques «Turisme d’Espanya» 2010 per espanyols per a
realitzar estudis de postgrau sobre matèries turístiques a universitats o cen-
tres de reconegut prestigi espanyols i estrangers (BOE núm. 83 de 6 d’abril,
secc. III, p. 31496). Clàusula 4 de la base quarta i clàusules 2.5 i 4.b.3 de la
base sisena.

* Anna M. Pla Boix, professora lectora de Dret Constitucional, Universitat de Girona. anna.pla@udg.edu.
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Resolució de 25 de març de 2010, de l’Institut de Turisme d’Espanya, per la
qual es convoquen beques «Turisme d’Espanya» 2010 per estrangers per a
realitzar estudis de postgrau sobre matèries turístiques a universitats o centres
de reconegut prestigi espanyols (BOE núm. 83 de 6 d’abril, secc. III, p.
31506). Clàusula 4 de la base tercera i clàusules 2.5 i 4.b de la base sisena.

Resolució de 18 de març de 2010, de la Secretaria d’Estat d’Educació i Forma-
ció Professional, per la qual es convoquen places destinades a funcionaris do-
cents, per a la realització dels cursos Aules Europees: Programa d’immersió
lingüística i cultural amb França i el Regne Unit, per a l’any 2010 (BOE
núm. 82 de 5 d’abril, secc. III, p. 31076).

Ordre FOM/782/2010, de 24 de març, per la qual s’aproven les bases regula-
dores per a la concessió de beques «Ministeri de Foment-Fulbright» (BOE
núm. 76 de 29 de març, secc. III, p. 29561). Epígraf 3 de la base quarta, i
epígraf 3.a de la base desena.

Resolució de 25 de febrer de 2010, de la Secretaria General de l’Institut Cer-
vantes, per la qual es publica el Conveni de col·laboració amb el Departament
d’Educació del Govern de Navarra per a la utilització de l’aula virtual
d’espanyol en centres educatius públics de nivells no universitaris de la Co-
munitat Foral (BOE núm. 72 de 24 de març, secc. III, p. 28471). Clàusula
primera.

Resolució de 27 de gener de 2010, de la Direcció General d’Avaluació i Co-
operació Territorial, per la qual es publica el Conveni de col·laboració entre el
Ministeri d’Educació i la Ciutat de Melilla per al desenvolupament de diver-
sos programes d’interès mutu centrats en accions de compensació educativa i
de formació de persones joves i adultes desfavorides (BOE núm. 60 de 10 de
març, secc. III, p. 24331). Epígraf a de la clàusula primera i epígraf 2.b de la
clàusula quarta.

Resolució de 23 de febrer de 2010, de la Direcció General d’Avaluació i Co-
operació Territorial, per la qual es convoquen proves per a l’obtenció de certi-
ficats dels ensenyaments de règim especial d’alemany, àrab, francès i anglès de
les escoles oficials d’idiomes de Ceuta i Melilla (BOE núm. 60 de 10 de març,
secc. III, p. 24343).

Ordre EDU/422/2010, de 15 de febrer, per la qual es convoquen ajudes per a
cursos de llengua alemanya o francesa a l’estranger durant l’estiu de 2010 per
alumnat d’estudis universitaris i d’ensenyaments artístics superiors (BOE
núm. 51 de 27 de febrer, secc. III, p. 19404).
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Ordre EDU/423/2010, de 15 de febrer, per la qual es convoquen ajudes per a
cursos de llengua alemanya o francesa a l’estranger durant l’estiu de 2010 per
alumnat de Grau Superior de Formació Professional, d’Arts Plàstiques i Dis-
seny i d’Ensenyaments Esportius (BOE núm. 51 de 27 de febrer, secc. III, p.
19409).

Ordre EDU/424/2010, de 15 de febrer, per la qual es convoquen ajudes per a
cursos de llengua francesa a França durant el mes de juliol de 2010 (BOE
núm. 51 de 27 de febrer, secc. III, p. 19414).

Ordre EDU/425/2010, de 15 de febrer, per la qual es convoquen ajudes per a
cursos de llengua anglesa a l’estranger, destinades a mestres i estudiants
d’ensenyaments conduents a l’obtenció del títol de Mestre (BOE núm. 51 de
27 de febrer, secc. III, p. 19419).

Ordre EDU/426/2010, de 15 de febrer, per la qual es convoquen ajudes per a
cursos de llengua anglesa, durant l’estiu de 2010, destinades a joves d’entre
16 i 30 anys (BOE núm. 51 de 27 de febrer, secc. III, p. 19425).

Resolució de 12 de febrer de 2010, de la Secretaria d’Estat d’Educació i For-
mació Professional, per la qual es convoquen ajudes per a participar al Progra-
ma d’Immersió Lingüística a colònies de vacances, per l’estiu de 2010 (BOE
núm.49 de 25 de febrer, secc. III, p. 18460).

Resolució de 25 de gener de 2010, de la Direcció General d’Avaluació i Co-
operació Territorial, per la qual es publica el Conveni de col·laboració entre el
Ministeri d’Educació i la Ciutat de Ceuta per al desenvolupament de diversos
programes d’interès mutu centrats en accions de compensació educativa i de
formació de persones joves i adultes desfavorides (BOE núm. 49 de 25 de fe-
brer, secc. III, p. 18466). Clàusules primera i quarta.

Ordre EDU/343/2010, de 3 de febrer, per la qual es convoquen places
d’auxiliars de conversa de llengua espanyola a centres docents d’Austràlia,
Àustria, Bèlgica, Canadà, Estats Units, França, Itàlia, Malta, Nova Zelanda,
Portugal, Regne Unit, República d’Irlanda i República Federal d’Alemanya,
per al curs acadèmic 2010-2011 (BOE núm. 45 de 20 de febrer, secc. III, p.
16754).

Resolució de 26 de gener de 2010, de l’Institut Nacional del Consum, per la
qual es convoquen beques de formació pel programa de treball del Consell de
Consumidors i Usuaris per l’exercici 2010 (BOE núm. 43 de 18 de febrer,
secc. III, p. 16004). Clàusula e) de la base cinquena i clàusula g) de la base
vuitena.

013 RLD55-02.indd 248 20/4/11 11:01:37



Crònica legislativa. Estat espanyol

249Revista de Llengua i Dret, núm. 55, 2011, p. 246-258

Resolució de 4 de febrer de 2010, de la Secretaria d’Estat d’Investigació, per
la qual s’aprova la convocatòria corresponent a l’any 2010 del procediment de
concessió d’ajudes del Programa Nacional de Formació de Recursos Humans
d’Investigació, en el marc del Pla Nacional d’Investigació Científica, Desen-
volupament i Innovació Tecnològica 2008-2011 (BOE núm. 33 de 6 de fe-
brer, secc. III, p. 11150). Articles 31.7.b i 59.6.c

Resolució de 16 de desembre de 2009, de la Direcció de l’Agència Estatal
Antidopatge, per la qual es convoquen beques de formació de postgrau per a
l’any 2010 (BOE núm. 24 de 28 de gener, secc. III, p. 8061). Base desena 2.f
i base dotzena 2.h

Resolució de 16 de desembre de 2009, de la Presidència de l’Agència Espan-
yola de Cooperació Internacional al Desenvolupament, per la qual s’aprova la
convocatòria de Lectorats MAEC-AECID a universitats estrangeres per 2010-
2011 (BOE núm. 10 de 12 de gener, secc. III, p. 2857). Base segona epígraf
5, base quarta i epígraf 5 i 6 de la base vuitena.

Funció pública

Ordre INT/1709/2010, de 18 de juny, per la qual es convoquen proves selec-
tives per l’ingrés, pel sistema general d’accés lliure, al Cos Facultatiu de Sani-
tat Penitenciària (BOE núm. 156 de 28 de juny, secc. II.B, p. 56606). Epígraf
1 de l’annex 1.

Ordre INT/1636/2010, de 10 de juny, per la qual es convoquen proves selec-
tives per l’ingrés, pel sistema general d’accés lliure i pel sistema de promoció
interna, al Cos Superior de Tècnics d’Institucions Penitenciàries, especialitats
de Juristes i Psicòlegs (BOE núm. 150 de 21 de juny, secc. II.B, p. 53518).
Descripció tercer exercici de l’Annex 1-A

Resolució de 8 de juny de 2010, de la Direcció General de Cooperació Local,
per la qual es dóna publicitat a les bases del concurs ordinari i convocatòries
específiques per a la provisió de llocs de treball reservats a funcionaris amb
habilitació de caràcter estatal (BOE núm. 146 de 16 de juny, secc. II.B, p.
51389).

Ordre ITC/1422/2010, de 26 de maig, per la qual es convoca la provisió de
llocs de treball pel sistema de lliure designació a les Conselleries de Turisme
de les Missions Diplomàtiques d’Espanya (BOE núm. 133 d’1 de juny, secc.
II, p. 47526). Bases primera in fine i tercera.
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Ordre FOM/1384/2010, de 19 de maig, per la qual es convoca procés selectiu
per a l’ingrés, pel sistema general d’accés lliure i accés pel sistema de promo-
ció interna, al Cos d’Enginyers Aeronàutics (BOE núm. 132 de 31 de maig,
secc. II, p. 46974). Epígrafs 1 i 2.a de l’annex 1

Ordre FOM/1385/2010, de 19 de maig, per la qual es convoca procés selectiu
per a l’ingrés pel sistema general d’accés lliure i accés pel sistema de promoció
interna, al Cos d’Enginyers Tècnics Aeronàutics (BOE núm.132 de 31 de
maig, secc. II, p. 46995). Annex 1, descripció general del procés selectiu.

Ordre PRE/1386/2010, de 20 de maig, per la qual es convoca concurs especí-
fic per a la provisió de llocs de treball (BOE núm.132 de 31 de maig de 2010,
secc.II-B, p. 47014). Base cinquena, epígraf 2

Resolució de 30 d’abril de 2010, de la Direcció General de la Policia i de la Guàr-
dia Civil, per la qual es convoca oposició lliure per a cobrir places d’alumnes del
Centre de Formació, de la Divisió de Formació i de Perfeccionament, aspirants a
l’ingrés a l’Escala Bàsica, categoria de Policia, del Cos Nacional de Policia (BOE
núm. 123 de 20 de maig de 2010, secc. II-B, p. 44001). Bases 4.1, 6.1.5 i 6.3

Resolució de 5 de maig de 2010, de la Secretaria d’Estat de Seguretat, per la
qual es convoca concurs específic per a la provisió de llocs de treball als serveis
centrals i perifèrics de la Secretaria General d’Institucions Penitenciàries (BOE
núm. 121 de 18 de maig de 2010, secc. II-B, p. 43276). Base tercera, intitu-
lada «Valoració de mèrits», epígraf 3.

Ordre ITC/1247/2010, de 10 de maig, per la qual es convoca amb caràcter
extraordinari la provisió de llocs de treball pel sistema de lliure designació, a
les Oficines Econòmiques i Comercials a l’exterior, per a funcionaris del Cos
de Diplomats Comercials de l’Estat (BOE núm. 119 de 15 de maig, secc. II-B,
p. 42780). Base tercera.

Ordre ITC/1248/2010, de 10 de maig, per la qual es convoca amb caràcter
extraordinari la provisió de llocs de treball pel sistema de lliure designació, a
les Oficines Econòmiques i Comercials a l’exterior, per a funcionaris del Cos
Superior de Tècnics Comercials i Economistes de l’Estat (BOE núm. 119 de
15 de maig, secc. II-B, p. 42786). Base quarta.

Ordre EDU/1051/2010 de 22 d’abril, per la qual es convoquen procediments
selectius per a l’ingrés i accés al Cos de Professors d’Ensenyament Secundari i
adquisició de noves especialitats (BOE núm. 103 de 29 d’abril, secc. II-B, p.
37561). Bases 3.3.3, 3.6.1.b i disposició complementària tercera.
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Ordre TER/971/2010, de 25 de març, per la qual es convoca concurs específic
de mèrits per a la provisió de llocs de treball (BOE núm. 95 de 20 d’abril,
secc. II-B, p. 34786). Base cinquena, epígraf 2 in fine

Ordre TER/972/2010, de 6 d’abril, per la qual es convoca concurs de mèrits
per a la provisió de llocs de treball (BOE núm. 95 de 20 d’abril, secc. II-B, p.
34808). Bases 1.2 i cinquena, epígraf 2 in fine

Ordre ITC/915/2010, de 26 de març, per la qual es convoca la provisió de
llocs de treball pel sistema de lliure designació, a les Oficines Econòmiques i
Comercials a l’exterior, per a funcionaris del Cos de Diplomats Comercials de
l’Estat (BOE núm.91 de 15 d’abril, secc. II-B, p. 33457). Base tercera.

Ordre ITC/916/2010, de 26 de març, per la qual es convoca la provisió de
llocs de treball pel sistema de lliure designació, a les Oficines Econòmiques i
Comercials a l’exterior, per a funcionaris del Cos d’Inspectors del Soivre (BOE
núm. 91 de 15 d’abril, secc. II-B, p. 33463). Base segona.

Ordre ITC/917/2010, de 26 de març, per la qual es convoca la provisió de
llocs de treball pel sistema de lliure designació, a les Oficines Econòmiques i
Comercials a l’exterior, per a funcionaris del Cos Superior de Tècnics Comer-
cials i Economistes de l’Estat (BOE núm. 91 de 15 d’abril, secc. II-B, p.
33467). Base quarta.

Ordre PRE/868/2010, de 5 d’abril, per la qual es convoca concurs de mèrits
per a la provisió de llocs de treball (BOE núm. 86 de 9 d’abril, secc. II-B, p.
32173). Epígraf 1.2 de la base quarta i epígraf 2 de la base cinquena.

Resolució de 21 de desembre de 2009, de les Meses del Congrés dels Diputats
i del Senat, per la qual es convoca oposició per a la provisió de places del Cos
Tècnic-Administratiu de les Corts Generals, pels torns lliure, restringit i de
discapacitat (BOE núm. 28 de 2 de febrer, secc. II-B, p. 9321). Bases primera,
tercera epígraf 4 i sisena.

Administració de justícia

Ordre JUS/1653/2010, de 31 de maig, per la qual es convoca procés selectiu
per l’ingrés pel sistema general d’accés lliure al Cos d’Auxili Judicial de
l’Administració de Justícia (BOE núm. 151 de 22 de juny, secc. II, p. 54571).
Bases específiques 5.5.3.b), 7.4, 7.8 i Base 1 de l’annex 1-B.

Ordre JUS/1654/2010, de 31 de maig, per la qual es convoca procés selectiu per
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l’ingrés pels sistemes generals d’accés lliure i promoció interna, al Cos de Gestió
Processal i Administrativa de l’Administració de Justícia (BOE núm. 151 de 22
de juny, secc. II, p. 54586). Bases específiques 5.5.3.b), 7.6, 7.10 i annex 1.

Ordre JUS/1655/2010, de 31 de maig, per la qual es convoca procés selectiu
per l’ingrés pels sistemes generals d’accés lliure i promoció interna, al Cos de
Tramitació Processal i Administrativa de l’Administració de Justícia (BOE
núm.151 de 22 de juny, secc. II, p. 54606). Bases específiques 5.5.3.b), 7.6,
7.10 i annex 1.

Ordre JUS/1656/2010, de 31 de maig, per la qual es convoca procés selectiu
pel sistema general d’accés lliure al Cos Nacional de Metges Forenses (BOE
núm. 151 de 22 de juny, secc. II, p. 54626). Bases específiques 5.5.3.b), 7.5,
7.9 i annex I-B.

Ordre JUS/1585/2010, de 6 de maig, per la qual es convoca concurs de tras-
llat per a la provisió de llocs genèrics als Instituts de Medecina Legal, Agru-
pacions de Forensies i Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses,
pel Cos de Metges Forenses (BOE núm. 146 de 16 de juny, secc. II.B, p.
51381). Bases quarta epígraf 9, sisena epígraf 2.B i setena.

Acord de 12 de maig de 2010, de la Comissió Permanent del Consell General
del Poder Judicial, pel qual es convoca la provisió de la Presidència de
l’Audiència Provincial d’Àlava (BOE núm. 124 de 21 de maig, secc. II-B, p.
44595). Base cinquena in fine.

Ordre JUS/1294/2010, de 5 de maig, per la qual s’estableixen les bases co-
muns que regiran els processos selectius per a l’ingrés o accés als Cossos de
funcionaris al servei de l’Administració de Justícia (BOE núm. 122 de 19 de
maig, secc. II-B, p. 43554). Bases 14 i 15.

Acord de 4 de maig de 2010, de la Comissió Permanent del Consell General
del Poder Judicial, pel qual es resolen les sol·licituds presentades pels alumnes
de l’Escola Judicial, sobre reconeixement del mèrit preferent del coneixement
de l’idioma i del Dret Civil Especial o Foral propi de determinades Comuni-
tats Autònomes (BOE núm. 116 de 12 de maig, secc. III, p. 42078).

Acord de 4 de maig de 2010, 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 Comuni-
tats Autònomes (BOE núm. 116 de 12 de maig, secc. III, p. 42080).
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Odre JUS/975/2010, de 31 de març, per la qual es convoquen a concurs de
trasllat, places vacants i de nova creació entre funcionaris del Cos i Escales de
Gestió Processal i Administrativa, Tramitació Processal i Administrativa i
Auxili Judicial de l’Administració de Justícia (BOE núm. 96 de 21 d’abril,
secc. II-B, p. 34967). Base tercera.

Acord de 29 de març de 2010, de la Comissió Permanent del Consell General
del Poder Judicial, pel qual es resolen sol·licituds presentades pels membres
de la Carrera Judicial, sobre reconeixement del mèrit preferent del coneixe-
ment de l’Idioma i del Dret Civil Especial o Foral propi de determinades
Comunitats Autònomes (BOE núm. 86 de 9 d’abril, secc. III, p. 32253).

Acord de 29 de març de 2010, de la Comissió Permanent del Consell General
del Poder Judicial, pel qual es convoca per a la seva provisió la Presidència de
l’Audiència Provincial de Guipúzcoa (BOE núm. 85 de 8 d’abril, secc. II-B,
p. 31853). Base cinquena.

Acord de 29 de març de 2010, de la Comissió Permanent del Consell General
del Poder Judicial, pel qual es convoca per a la seva provisió la Presidència del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (BOE núm. 85 de 8 d’abril, secc.
II-B, p. 31857). Base cinquena.

Acord de 29 de març de 2010, de la Comissió Permanent del Consell General
del Poder Judicial, pel qual es convoca per a la seva provisió la Presidència del
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (BOE núm. 85 de 8
d’abril, secc. II-B, p. 31859). Base cinquena.

Resolució de 5 de març de 2010, del Centre d’Estudis Jurídics, per la qual es
convoquen beques per a la formació en matèria d’idiomes estrangers dels
membres de la Carrera Fiscal i dels Cossos de Secretaris Judicials, Advocats de
l’Estat, Metges Forenses i Facultatius de l’Institut Nacional de Toxicologia i
Ciències Forenses, durant el període setembre 2009-agost 2010 (BOE núm.
70 de 22 de març, secc. III, p. 27676).

Llei 4/2010, de 10 de març, per a l’execució a la Unió Europea de resolucions
judicials de decomís (BOE suplement en llengua catalana al núm. 61, secc. I,
p.1). Capítol II del preàmbul i article 7.3

Acord de 25 de febrer de 2010, del Ple del Consell General del Poder Judicial,
pel qual s’aprova el Reglament 1/2010, que regula la provisió de places de
nomenament discrecional als òrgans judicials (BOE núm. 56 de 5 de març de
2010, secc. I, p. 22329). Articles 10.2 i 11.2
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Acord de 23 de febrer de 2010, de la Comissió Permanent del Consell General
del Poder Judicial, pel qual es resolen les sol·licituds presentades pels alumnes
de l’Escola Judicial, sobre reconeixement del mèrit preferent del coneixement
de l’Idioma i del Dret Civil Especial o Foral propi de determinades Comuni-
tats Autònomes (BOE núm. 55 de 4 de març, secc. III, p. 22205).

Acord de 23 de febrer de 2010, 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 Comuni-
tats Autònomes (BOE núm. 54 de 3 de març, secc. III, p. 20739).

Acord de 23 de febrer de 2010, 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 i del Dret Civil Especial o Foral propi de determinades Comunitats
Autònomes (BOE núm. 54 de 3 de març, secc. III, p. 20740).

Acord d’1 de febrer de 2010, 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 Comuni-
tats Autònomes (BOE núm. 36 de 10 de febrer, secc. III, p. 12442).

Acord d’1 de febrer de 2010, 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 i del Dret Civil Especial o Foral propi de determinades Comunitats
Autònomes (BOE núm. 36 de 10 de febrer, secc. III, p. 12444).

Reial decret 2000/2009, de 23 de desembre, pel qual es nomenen Magistrats
als Jutges a qui correspon la promoció per torn d’antiguitat (BOE núm. 30 de
4 de febrer, secc. II-A, p. 9946). Disposició 124.

Instrument contemplat a l’article 3(2) de l’Acord d’assistència judicial entre
els Estats Units d’Amèrica i la Unió Europea signat el 25 de juny de 2003,
sobre l’aplicació del Tractat d’assistència jurídica mutua en matèria penal en-
tre EUA i el Regne d’Espanya signat el 20 de novembre de 1990, fet ad refe-
rendum a Madrid el 17 de desembre de 2004 (BOE núm. 22 de 26 de gener,
secc. I, p. 7235). Article 4.1.c

Instrument previst a l’article 3(2) de l’Acord d’Extradició entre la Unió Euro-
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pea i els Estats Units d’Amèrica de 25 de juny de 2003, per l’aplicació del
Tractat d’Extradició entre Espanya i EUA de 29 de maig de 1979 i Tractat
Suplementari d’Extradició de 25 de gener de 1975, 9 de febrer de 1988 i 12
de març de 1996, fet ad referendum a Madrid el 17 de desembre de 2004 (BOE
núm.22 de 26 de gener de 2010, secc. I, p. 7251). Article X, epígraf G.

Acord de 22 de desembre 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 determina-
des Comunitats Autònomes (BOE núm. 12 de 14 de gener, secc. III, p.
3167).

Acord de 29 de desembre 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 co-
neixement de l’Idioma propi de determinades Comunitats Autònomes (BOE
núm. 12 de 14 de gener, secc. III, p. 3169).

Reial decret 1904/2009, d’11 de desembre, pel qual es destina als Magistrats
que es relaciona, a conseqüència del concurs resol per Acord de la Comissió
Permanent del Consell General del Poder Judicial (BOE núm. 3 de 4 de ge-
ner, secc. II-A, p. 510). Disposició 148.

Altres disposicions

Instrument de Ratificació per part d’Espanya del Conveni relatiu al blan-
queig, seguiment, embarg i comís dels productes del delite i al finançament
del terrorisme, fet a Varsòvia el 16 de maig de 2005 (BOE núm. 155 de 26 de
juny de 2010, secc. I, p. 56174). Article 35 intitulat «Forma de la sol·licitud
i idiomes».

Resolució de 14 de juny de 2010, de la Secretaria General de l’Institut Cer-
vantes, per la qual es publica el Conveni específic de col·laboració amb la
Conselleria de Cultura, Turisme i Artesania de la Junta de Comunitats de
Castella-La Manxa, per a l’organització de la «Reunió anual de directors de
l’Institut Cervantes» (BOE núm. 152 de 23 de juny, secc. III, p. 54922).
Clàusula primera.

Resolució de 28 de maig de 2010, de la Direcció de l’Agència Espanyola de
Cooperació Internacional per al Desenvolupament, per la qual s’aproven les
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bases i es convoca procés selectiu per a l’ingrés com a personal laboral fixe fora
de conveni, amb la categoria de Responsable de Programes de Cooperació a les
Oficines Tècniques de Cooperació (BOE núm. 144 de 14 de juny, secc. II.B,
p. 50685). Bases 6.1.2, 6.1.3 i epígraf 1.3 de l’annex 1.

Resolució 160/38130/2010, de 7 de juny, de la Subsecretaria, per la qual es
convoquen proves selectives per a l’ingrés directe, pel sistema de concurs-
oposició, als centres docents de formació, per a la incorporació a l’Escala de
Caporals i Guàrdies del Cos de la Guàrdia Civil (BOE núm.144 de 14 de juny,
secc. II.B, p. 50700). Base 6.1.3 i epígraf 2.1 de l’annex III.

Resolució de 14 de maig de 2010, del Centre d’Estudis i Experimentació
d’Obres Públiques, per la qual es convoquen beques de formació de personal
investigador en activitats i matèries de la competència d’aquest organisme
(BOE núm. 140 de 9 de juny, secc. III, p. 49173). Clàusula segona epígraf b),
8.1.b i 9.3.d.

Resolució 3D0/38117/2010, de 13 de maig, de l’Institut Nacional de Tècni-
ca Aeroespacial Esteban Terradas, per la qual es convoquen ajudes per a la
formació de personal investigador (BOE núm.135 de 3 de juny de 2010, secc.
III, p. 48131). Base 13.e.4.

Reial decret 684/2010, de 20 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
d’Honors Militars (BOE núm. 125 de 22 de maig, secc. I, p. 44835). Article
25.3.

Ordre DEF/1158/2010, de 3 de maig, sobre directrius generals dels plans
d’estudis de la formació militar general, específica i tècnica per a l’accés a les
diferents escales d’oficials (BOE núm. 111, de 7 de maig, secc. I, p. 40388).
Articles 12 a 14.

Reial decret 459/2010, de 16 d’abril, pel qual es regulen les condicions pel
reconeixement d’efectes professionals a títols estrangers d’especialista en Cièn-
cies de la Salut, obtinguts a Estats no membres de la Unió Europea (BOE
núm. 107 de 3 de maig, secc. I, p. 39032). Annex III.

Resolució de 9 d’abril de 2010, de la Presidència de l’Agència Espanyola de
Cooperació Internacional per al Desenvolupament, per la qual es convoquen
ajudes de convocatòria oberta i permanent per activitats de cooperació i ajuda
al desenvolupament, corresponent a l’any 2010 (BOE núm. 105 de 30 d’abril,
secc. III, p. 38706). Base vuitena, epígraf 3.
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Resolució 452/38081/2010, de 23 d’abril, de la Subsecretaria, per la qual es
convoca el procés de selecció per a l’accés a la condició de reservista voluntari
de les Forces Armades (BOE núm. 102 de 28 d’abril, secc. II-B, p. 37272).
Annex 3 intitulat «Barem de concurs», mèrits acadèmics.

Ordre FOM/896/2010, de 6 d’abril, per la qual es regula el requisit de com-
petència lingüística i la seva avaluació (BOE suplement en llengua catalana al
núm. 89 de 13 d’abril, secc. I, p. 1).

Resolució de 29 de març de 2010, de l’Oficina Espanyola de Patents i Mar-
ques, per la qual es convoca, per a l’any 2010, la concessió de subvencions per
al foment de les sol·licituds de patents i models d’utilitat espanyols i a l’exterior
(BOE núm. 82 de 5 d’abril, secc. III, p. 31200). Preàmbul, articles 1.2.a i
20.4.

Ordre DEF/792/2010, de 25 de març, per la qual s’aproven les normes que
han de regir els processos de selecció per a l’ingrés als centres docents militars
de formació per accedir a les escales d’oficials dels Cossos Generals i d’Infanteria
de Marina (BOE núm. 77 de 30 de març, secc. II-B, p. 29818). Preàmbul,
epígraf 2 de la norma segona, epígrafs 2.b, 3.b i 4.b de la quinzena, epígrafs
2.b de la setzena.

Ordre ITC/717/2010, de 17 de març, per la qual s’estableixen les bases regu-
ladores de la concessió de subvencions per al foment de les sol·licituds de pa-
tents i models d’utilitat per l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (BOE
núm. 72 de 24 de març, secc. III, p. 28533). Preàmbul, articles 1.a i 16.3.

Resolució de 9 de març de 2010, de la Subsecretaria, per la qual es publica la
relació dels aspirants que han estat declarats aptes a la convocatòria 2009 dels
exàmens d’Intèrprets Jurats (BOE núm. 71, de 23 de març, secc. III, p.
28121).

Resolució de 17 de març de 2010, de la Direcció General d’Integració dels
Immigrants, per la qual es convoca la concessió de subvencions a l’àrea
d’integració dels immigrants, sol·licitants d’asil i altres persones amb protec-
ció internacional (BOE núm. 70 de 22 de març, secc. III, p. 27777). Programa
8 de l’annex A.

Ordre CUL/505/2010, de 19 de febrer, de la Direcció General de Belles Arts
i Béns Culturals, per la qual es convoquen les ajudes per a la promoció de l’art
contemporani espanyol, corresponents a l’any 2010 (BOE núm. 56 de 5 de
març, secc. III, p. 22593). Bases vuitena i quinzena.
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Reial decret 192/2010, de 26 de febrer, de modificació del Reglament de
l’impost sobre el valor afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de
desembre, i del Reglament general de les actuacions i els procediments de
gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels
procediments d’aplicació dels tributs, aprovat pel Reial decret 1065/2007, de
27 de juliol, per a la incorporació de determinades directives comunitàries
(BOE suplement en llengua catalana al núm. 53, de 2 de març, secc. I, p. 1).
Article primer-tercera, epígraf 11.

Resolució de 19 de gener de 2010, de l’Institut de la Dona, per la qual es con-
voquen subvencions públiques destinades al foment de l’edició de publicacions
relacionades amb la dona, corresponents a l’any 2010 (BOE núm. 37 d’11 de
febrer, secc. III, p. 12746). Clàusula primera i epígraf 3.h) de la sisena.

Resolució de 22 de gener de 2010, de la Secretaria d’Estat de Telecomunica-
cions i per la Societat de la Informació, per la qual es publica l’Addenda de
l’any 2009 al Conveni marc de col·laboració entre el Ministeri d’Indústria,
Turisme i Comerç i la Comunitat Autònoma de Galícia, per el desenvolupa-
ment de programes en l’àmbit del Plan Avanza (BOE núm. 34 de 8 de febrer,
secc. III, p. 11488). Actuació 1, epígraf 2.

Resolució de 15 de gener de 2010, de l’Institut Nacional d’Administració
Pública, per la qual es publica el Conveni de col·laboració amb la Conselleria
d’Innovació, Interior i Justícia del Govern de les Illes Balears, per a la forma-
ció en llengua catalana del personal de l’Administració General de l’Estat que
presta els seus serveis a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears durant
l’any 2009 (BOE núm. 22 de 26 de gener, secc. III, p. 7500).

Ordre CUL/59/2010, de 4 de gener, per la qual es convoquen les beques «Cul-
turex», de formació pràctica en gestió cultural per a joves espanyols a l’exterior,
a institucions culturals i embaixades i consulats d’Espanya, corresponents a
l’any 2010 (BOE núm. 20 de 23 de gener, secc. III, p. 6880). Bases 2.4, 4.4.1
i 4.4.2 de l’annex.

Ordre CUL/3700/2009, de 29 de desembre, per la qual es convoquen subven-
cions, en règim de concurrència competitiva, per al foment de la traducció i
edició en llengües estrangeres d’obres literàries o científiques escrites i publi-
cades en espanyol, corresponents a l’any 2010 (BOE núm. 19 de 22 de gener,
secc. III, p. 6529).
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