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Disposicions

ORDRE

TRE/278/2009, de 7 de maig, per la qual s’estableix el calendari oicial de festes 
laborals per a l’any 2010.

Atès el que disposen l’article 170.1.l) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; l’ar-
ticle 37 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de l’Estatut dels treballadors, i el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, modificat 
pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 
146/1998, de 23 de juny;

Vist l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment 
i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; escoltat el Consell 
de Relacions Laborals, i en ús de les atribucions que tinc conferides,

ORDENO:

Article 1
a) Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2010 les següents:
1 de gener (Cap d’Any).
6 de gener (Reis).
2 d’abril (Divendres Sant).
5 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida).
1 de maig (Festa del Treball).
24 de juny (Sant Joan).
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya).
1 de novembre (Tots Sants).
6 de desembre (Dia de la Constitució).
8 de desembre (la Immaculada).
25 de desembre (Nadal).
b) D’acord amb el que estableixen el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 

146/1998, de 23 de juny, pels quals es modifica el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, 
sobre el calendari de festes fixes i suplents al territori d’Era Val d’Aran, la festa del 
dia 5 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida) queda substituïda per la del 17 de juny, 
com a Festa d’Aran.

Article 2
A més de les festes esmentades es fixaran, mitjançant una ordre d’aquest De-

partament, dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajun-
taments.

Article 3
De conformitat amb el Decret 319/1993, de 28 de desembre (DOGC de 3.1.1994), 

i en relació amb el que disposa l’article 48.7 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, el calendari laboral anual 
tindrà efectes com a calendari de dies inhàbils pel que fa al còmput de terminis 
administratius a Catalunya.

Barcelona, 7 de maig de 2009

MAR SERNA CALVO

Consellera de Treball

(09.127.041)


	DISPOSICIONS
	DEPARTAMENT
	DE LA PRESIDÈNCIA
	RESOLUCIÓ
	PRE/1500/2009, de 27 de maig, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de dues beques per a estades a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la Unió Europea a Brussel·les (Eurostages 2009-2010).
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	RESOLUCIÓ
	ECF/1501/2009, de 7 d’abril, per la qual es dóna publicitat de les entitats beneficiàries i de la distribució i adjudicació d’havers líquids provinents d’herències intestades, segons acord adoptat per la Junta Distribuïdora d’Herències en sessió de 10 de 
	juny de 2008.
	RESOLUCIÓ
	ECF/1507/2009, d’11 de maig, d’autorització administrativa i aprovació del projecte d’execució d’una instal·lació elèctrica (exp. I612/118/08).
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 14 de maig de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Gavà.
	EDICTE
	de 15 de maig de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central referent al municipi de Berga.
	EDICTE
	de 21 de maig de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Badalona.
	EDICTE
	de 21 de maig de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Cerdanyola del Vallès.
	EDICTE
	de 21 de maig de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Sant Esteve Sesrovires.
	EDICTE
	de 21 de maig de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de l’Ametlla del Vallès.
	EDICTE
	de 21 de maig de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Sant Llorenç Savall.
	EDICTE
	de 21 de maig de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Subirats.
	EDICTE
	de 21 de maig de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Begues.
	EDICTE
	de 21 de maig de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi d’Arenys de Mar.
	EDICTE
	de 21 de maig de 2009, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referents al municipi de Montmeló.
	EDICTE
	de 21 de maig de 2009, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referents al municipi de l’Ametlla del Vallès.
	EDICTE
	de 21 de maig de 2009, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central referents al municipi de la Pobla de Claramunt.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	RESOLUCIÓ
	EDU/1502/2009, de 12 de maig, per la qual s’autoritzen cicles de formació professional inicial a diversos centres docents privats.
	RESOLUCIÓ
	EDU/1503/2009, de 19 de maig, per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat Català Comercial, de Santa Coloma de Gramenet.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	ORDRE
	TRE/277/2009, de 15 de maig, per la qual es regula el règim de subvencions en espècie per als/les tècnics/ques de les entitats col·laboradores de la Direcció General d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses per a participar en el curs de formació super
	ior universitària en matèria de creació d’empreses, que regula l’Ordre TRE/341/2008, de 9 de juliol, i convocatòria per presentar sol·licituds per al 2009.
	ORDRE
	TRE/278/2009, de 7 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2010.
	RESOLUCIÓ
	TRE/1506/2009, de 13 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial per al 2009 del Conveni col·lectiu de treball del sector d’escoles d’educació especial de la Comunitat Autònoma de Catalunya (codi de conveni
	 núm. 7900215).
	CORRECCIÓ D’ERRADES
	a la Resolució TRE/1209/2009, de 7 d’abril (DOGC núm. 5372, pàg. 36453, de 5.5.2009).
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	TRE/1499/2009, de 14 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l’any 2009 de les subvencions als treballadors/ores excedents del sector tèxtil i de la confecció amb motiu dels canvis estructurals en el comerç m
	undial.
	CONSELL DE L’AUDIOVISUAL
	DE CATALUNYA
	ACORD
	103/2009, de 20 de maig, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, pel qual s’atorguen ajuts als projectes de recerca sobre comunicació audiovisual.
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	GAP/1504/2009, de 19 de maig, de creació i classificació del tercer lloc de treball de secretaria intervenció del Servei d’Assistència Tècnica del Consell Comarcal del Pallars Sobirà.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	RESOLUCIÓ
	MAH/1505/2009, de 2 de juny, per la qual s’aproven i es fan públiques la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria, la llista definitiva de persones exemptes de realitzar els exercicis de coneixements de llengua catalana
	 i de llengua castellana, i la llista definitiva de persones exemptes de realitzar el primer exercici de la primera prova (perfil professional), mitjançant el sistema de lliure accés, per a l’ingrés a l’escala auxiliar, categoria d’agent auxiliar (subgrup
	 C2) del cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de convocatòria 01/08).
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT DE LLEIDA
	RESOLUCIÓ
	de 21 de maig de 2009, per la qual es disposa la publicació de la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis.
	UNIVERSITAT DE GIRONA
	RESOLUCIÓ
	de 8 de maig de 2009, de convocatòria de nou ingrés per a la provisió d’una plaça de tècnic/a de manteniment, amb destinació al Servei d’Oficina Tècnica i Manteniment, com a personal laboral en règim de contracte laboral indefinit (referència convocatòria
	 CPLI-2/09).
	RESOLUCIÓ
	de 8 de maig de 2009, de convocatòria de nou ingrés per a la provisió de 2 places de tècnic/a en formació lingüística (llengua anglesa), amb destinació al Servei de Llengües Modernes, com a personal laboral en règim de contracte laboral indefinit (referèn
	cia convocatòria CPLI-1/09).
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	EDICTE
	de 8 de maig de 2009, de notificació de la proposta de resolució de l’expedient sancionador ESE-30-09.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	ANUNCI
	d’informació pública complementari sobre el Projecte d’instal·lació de producció elèctrica en règim especial del parc eòlic d’Orpí, als termes municipals d’Orpí, Santa Maria de Miralles, la Torre de Claramunt i Mediona (exp. 06/1316).
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 22 de maig de 2009, de notificació de diverses resolucions de sancions molt greus d’expedients sancionadors en matèria de transport per carretera.
	EDICTE
	de 22 de maig de 2009, de notificació de diverses resolucions de sancions lleus i greus d’expedients sancionadors en matèria de transport per carretera.
	EDICTE
	de 22 de maig de 2009, de notificació de diversos acords d’iniciació d’expedients sancionadors en matèria de transport per carretera.
	EDICTE
	de 26 de maig de 2009, de notificació de diverses resolucions de sancions molt greus d’expedients sancionadors en matèria de transport per carretera.
	EDICTE
	de 26 de maig de 2009, de notificació de diverses resolucions de recursos interposats contra resolucions d’expedients sancionadors en matèria de transport per carretera.
	INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
	EDICTE
	de 25 de maig de 2009, de notificació de diverses resolucions dictades en expedients sancionadors (TFS200800067, TFS200800083, TFS200800085, TFS200800122, TFS200800138, TFS200800142, TFS200800143).
	EDICTE
	de 25 de maig de 2009, de notificació de diverses resolucions dictades en expedients sancionadors (TFS200800145, TFS200800151, TFS200800155, TFS200800157, TFS200800158, TFS200800160, TFS200800162).
	FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 26 de maig de 2009, de notificació de la incoació i de la proposta de resolució d’expedients sancionadors.
	INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA
	ANUNCI
	d’adjudicació d’un contracte d’obres.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de subministraments (exp. 2005/09).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de subministraments (exp. 2006/09)
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte d’obres (exp. 1232/09).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte d’obres (exp. 1015/09).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis (exp. 0600/09).
	DEPARTAMENT
	D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
	INSTITUT CATALÀ
	DE L’ACOLLIMENT I DE L’ADOPCIÓ
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de gestió de serveis públics (exp. VSA/18/2009).
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	EDICTE
	de 12 de maig de 2009, de notificació de diverses resolucions d’expedients sancionador.
	EDICTE
	de 19 de maig de 2009, de notificació de resolucions d’expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 19 de maig de 2009, de notificació d’acords d’expedients sancionadors.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental del Projecte d’una activitat de planta per a la gestió de residus metàl·lics i recepció, descontaminació i desballestament de vehicles fora d’ús al terme municipal de Masquefa (BA20080162)
	.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental del Projecte d’una activitat de recobriment de peces metàl·liques al terme municipal de Sant Andreu de la Barca (exp. BA20090014).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la revisió periòdica de l’autorització ambiental de l’emmagatzematge de productes petrolífers i mescla de gasolines de Decal España, SA, al terme municipal de Barcelona (exp. BA20090075).
	AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 27 de maig de 2009, pel qual es notifiquen actes administratius dictats en expedients sancionadors.
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	EDICTE
	de 21 de maig de 2009, pel qual es notifiquen actes administratius dictats en expedients sancionadors i de requeriment.
	EDICTE
	de 22 de maig de 2009, pel qual es notifiquen actes administratius d’expedients sancionadors.
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. AA2009000413).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. AA2005000618).
	ENS D’ABASTAMENT D’AIGUA - AIGÜES 
	DEL TER I DEL LLOBREGAT, EMPRESA PÚBLICA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de servei.
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
	ANUNCI
	sobre pèrdua d’un títol acadèmic.
	UNIVERSITAT DE BARCELONA
	RESOLUCIÓ
	de 22 de maig de 2009, per la qual s’anuncia la licitació, per procediment obert, per a la contractació dels serveis de manteniment de jardineria que s’esmenten a continuació.
	UNIVERSITAT POMPEU FABRA
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de subministrament.
	DIVERSOS
	CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DE LA GARROTXA
	CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA
	CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA DE CATALUNYA
	CONSTRUCCIONS MARÇÀ, SCCL
	ESCOLA PARROQUIAL ESPECIAL MARE DE DÉU DE MONTSERRAT
	ENTITAT ABSORBENT,
	ENTITAT ABSORBIDA
	REIAL ACADÈMIA DE CIÈNCIES I ARTS DE BARCELONA
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	ALTAFULLA
	L’AMETLLA DEL VALLÈS
	ANGLÈS
	ARGENTONA
	ASCÓ
	BALSARENY
	BELLVER DE CERDANYA
	LA BISBAL D’EMPORDÀ
	CALELLA
	CASSÀ DE LA SELVA
	CENTELLES
	CONSTANTÍ
	L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
	L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
	LLANARS
	LLEIDA
	LLIÇÀ D’AMUNT
	MASQUEFA
	MONTORNÈS DEL VALLÈS
	LA PALMA DE CERVELLÓ
	PARDINES
	PRULLANS
	PUJALT
	RIELLS I VIABREA
	RODONYÀ
	ROQUETES
	RUBÍ
	SANT ANDREU DE LLAVANERES
	SANT BOI DE LLOBREGAT
	SANT CUGAT DEL VALLÈS
	SANT FELIU DE LLOBREGAT
	SANT JOAN DE VILATORRADA
	SANT LLORENÇ D’HORTONS
	VALLGORGUINA
	VALLS
	EL VENDRELL
	VIC
	CONSELL GENERAL
	D’ARAN
	ALTRES
	ORGANISMES
	ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DELS MUNTELLS
	MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL VOLUNTÀRIA LA PLANA
	ADMINISTRACIÓ 
	DE JUSTÍCIA
	TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA
	EDICTE
	de la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu (exp. 478/2009).
	EDICTE
	de la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu (exp. 479/2009).
	AUDIÈNCIES PROVINCIALS
	EDICTE
	de la Secció Tretzena de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de judici ordinari (rotlle 445/2008).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Manresa, sobre actuacions de judici verbal (exp. 41/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Reus, sobre actuacions de judici verbal (exp. 467/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Lleida, sobre actuacions de judici verbal (exp. 89/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Figueres, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 140/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 16 de Barcelona, sobre actuacions de judici de divorci contenciós (exp. 759/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 32 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 526/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 25 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 834/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 25 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 834/2008).
	jutjats mercantils
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 5 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 101/2008).
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 5 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 307/2007).

		2009-06-02T15:06:02+0200
	DOGC
	Edició Diari Oficial Generalitat de Catalunya
	Signatura




