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DEPARTAMENT
DE LA PRESIDÈNCIA

DISPOSICIONS

CORRECCIÓ D’ERRADA
al Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials 
(DOGC núm. 5534, pàg. 96594, de 28.12.2009).

Havent observat una errada en la promulgació del Decret llei esmentat, tramès al 
DOGC i publicat al núm. 5534, pàg. 96594, de 28.12.2009, se’n detalla la correcció 
oportuna:

A la pàgina 96594, al primer paràgraf, on diu:
“Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat...”,

ha de dir:
“Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat...”.

Barcelona, 28 de desembre de 2009

NEUS ABBAD I SORT

Responsable de l’Àrea de Disposicions de l’Oficina del Govern

(09.362.051)

*
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	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
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	RESOLUCIÓ
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	GAP/3680/2009, de 4 de desembre, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals del Palau d’Anglesola i del Poal.
	RESOLUCIÓ
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	JUS/3676/2009, de 21 de desembre, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de C
	atalunya.
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	D’EDUCACIÓ
	RESOLUCIÓ
	EDU/3682/2009, de 17 de desembre, per la qual es dóna publicitat al conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Educació i la Generalitat de Catalunya per al finançament dels llibres i material escolar en els nivells obligatoris de l’ensenyament per al 
	curs acadèmic 2009-2010.
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	CMC/3670/2009, de 21 de desembre, per la qual es modifica la dotació pressupostària de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a la programació realitzada de música en viu de caràcter professional.
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	pel qual es fa pública la Resolució de 22 de desembre de 2009, per la qual s’acorda convocar la licitació pública per a la contractació de diverses cobertures d’assegurances del Parlament de Catalunya (exp. 630-00001/08).
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	d’informació pública sobre la sol·licitud de modificació d’itinerari dels serveis públics regulars de transport de viatgers per carretera entre Berga-Ripoll (V6454), Berga-la Coma (V3057) i Barcelona-Castellar de n’Hug, amb prolongacions (V6465).
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	ANUNCI
	sobre una resolució referent a l’aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació de la Unitat d’actuació núm. 4, plaça de les Filadores, del terme municipal de Castellfollit de la Roca.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	INSTITUT CATALÀ
	DE LES INDÚSTRIES CULTURALS
	EDICTE
	de 20 de novembre de 2009, de notificació de resolució d’arxiu per desistiment exprés del mateix interessat.
	EDICTE
	de 9 de desembre de 2009, de notificació de requeriment d’aportació de documentació.
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