
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE REUS

ANUNCI sobre publicació de les subvencions d'import igual o superior a 3.000 euros concedides per
l'Ajuntament de Reus durant l'exercici de 2014.

En compliment del que estableix l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i
de l'article 30 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu reglament, es dóna publicitat
a la relació de les subvencions d'un import igual o superior a 3.000,00 €, concedides per l'Ajuntament de Reus
durant l'exercici de 2014.

 

Document Beneficiari/ària Partida
pressupostària

Finalitat de la subvenció Import
concedit

G43444322 FUNDACIO PRIVADA BANC
DELS ALIMENTS COMARQUES
TARRAGONA

308122-2310010-
489

Conveni 2014 pel transport d’aliments 5.000,00

R4300214F CARITAS INTERPARROQUIAL
DE REUS

308122-2311530-
489

Conveni 2014 Projecte Llet i
Farinetes+ORLA

6.386,00

Q2866001G CREU ROJA CATALUNYA 308122-2311410-
489

Conveni 2014 CREU
ROJA:DISCAPACITATS

18.321,00

G43808898 COORDINADORA BARRAQUES
DE REUS

302229-334030-
489

Subvencions per al foment d'activitats
d'interès juvenil

4.140,00

G43427749 COORDINADORA D`ESPLAIS I
ESCOLTES DE REUS

302229-334030-
489

Subvencions per al foment d'activitats
d'interès juvenil

7.755,95

G43497783 ASSOC FAMILIARS DE
MALALTS MENTALS DR
FRANCESC TOSQUELLES

308122-2311410-
489

Conveni 2014 col·laboració
desenvolupament activitats club social “El
Porxo” de l’Associació

7.000,00

G43458397 FUNDACIO MARE DEU
MISERICORDIA

308122-2311020-
489

Conveni 2014 estades a la Casa
Misericòrdia

46.209,42

G43036185 ASSOC FAMILIARS PERSONES
AMB DISCAPACITAT
INTELECTUAL-TBC

308122-2310010-
489

Conveni per la distribució d’aliments
frescos

60.150,00

G43248319 ASSOC VEINS BARRI
MONTSERRAT

308218-924141-
489

Subvencions participació i ciutadania 3.450,00

G43362185 ASSOC VEINS 25 DE
SETEMBRE

308218-924141-
489

Subvencions participació i ciutadania 4.075,00

G43858844 ASSOC VEINS PARCEL.LES
CASAS

308218-924141-
489

Subvencions participació i ciutadania 5.000,00

G43325646 ASSOC VEINS JOAN PRIM 308218-924141-
489

Subvencions participació i ciutadania 7.537,00

Q4363003G COL·LEGI D’ADVOCATS DE 308218-924141- Conveni pel Servei d’Informació i Atenció 10.000,00
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REUS 489 a les Dones

G43385780 FEDERACIO D’ASSOCIACIONS
DE VEINS DE REUS-FAVR

308218-924141-
489

Subvenció per les activitats de la FAVR
per la representació i canalització dels
interessos i participació dels veïns.

7.000,00

G43105535 CB LA SALLE REUS 310020-34000-
489

Subvenció al Projecte bàsquet de ciutat
2014

50.000,00

G43036953 CLUB DE FUTBOL REDDIS 310020-34000-
489

Subvenció pel desenvolupament d’accions
vers la  promoció del futbol a Reus

30.000,00

G43058718 CONSELL ESPORTIU DEL BAIX
CAMP

310020-34000-
489

Subvenció pel desenvolupament activitats
esportives projecte temporada 2013/2014

18.000,00

B55608764 ESCOLA DE CINEMA DE REUS
SL

204106-433110-
47001/ 302225-
330000-47000

Realització d’un curtmetratge a la ciutat
de Reus

6.000,00

Q4373002G CAMBRA DE COMERÇ,
INDUSTRIA I NAVEGACIO DE
REUS

204239-433200-
489

Subvenció Cambra Comerç Jornada
Internacionalització

3.000,00

G43031228 CENTRO ARAGONES EL
CACHIRULO

308304-232300-
489

Conveni 2014 per la col·laboració
diferents activitats culturals

5.500,00

G43071596 CLUB TENNIS REUS
MONTEROLS

310020-34000-
489 / 310020-
34005-489

Subvencions a les entitats esportives,
mòdul transport i modul activitats
esportives extraordinàries

3.480,00

G43024751 CLUB NATACIO REUS PLOMS 310020-34000-
489 / 310020-
34005-489

Subvencions a les entitats esportives,
mòdul transport i modul activitats
esportives extraordinàries

7.600,00

A55517924 CLUB DE FUTBOL REUS
DEPORTIU SAD

310020-34000-
489 / 310020-
34005-489

Subvencions a les entitats esportives,
mòdul transport i modul activitats
esportives extraordinàries

24.800,00

G43013804 REUS DEPORTIU 310020-34000-
489 / 310020-
34005-489

Subvencions a les entitats esportives,
mòdul transport i modul activitats
esportives extraordinàries

26.480,00

G43444322 FUNDACIO PRIVADA BANC
DELS ALIMENTS COMARQUES
TARRAGONA

308122-2310020-
789

Subvenció per al finançament de les
obres del local del Banc dels Aliments

7.234,59

G55513006 ASOC EMPRES INNOVADORA
NUTRICION Y SALUD

204239-433200-
47001

Subv. Associació Empresarial Innovadora
de Nutrició i Salud

6.000,00

Q4373002G CAMBRA DE COMERÇ,
INDUSTRIA I NAVEGACIO DE
REUS

204106-433110-
489

Subvenció Cambra - RADAR CambraReus
2014

7.000,00

G43024751 CLUB NATACIO REUS PLOMS 310020-34000-
489

Subvenció per l’adequació espais
esportius i complementaris per la 
promoció del tennis taula

4.000,00

G43824101 AMPA ESCOLA ALBA DE REUS 309119-32322-
489

Conveni 2014 col·laboració Escola Alba
per l’organització del Casal Adaptat

13.662,61

G43606870 ASSOCIACIÓ PER A LA
COMUNICACIÓ I LA
COOPERACIÓ (ACOMCO)
LANOVA RÀDIO

102140-922100-
47000

Cohesió teixit social de la ciutat amb
Projecte Ràdio i difusió

3.000,00
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G43051887 FUNDACIO OFICIAL DE LA
FIRA DE REUS FUN

204106-433110-
489

Aportació pressupost 2014. 4.754,24

G55517924 CLUB DE FUTBOL REUS
DEPORTIU

310020-34000-
489

Subvenció al Projecte Global de Futbol
gener-desembre 2014

220.000,00

 AEROPORTS DE CATALUNYA
SLU

204106-433110-
47001

Conveni COOPERACIÓ ECONÒMICA
COMARQUES TGNA 2014

142.000,00

Q4363003G COL·LEGI D’ADVOCATS DE
REUS

308304-232300-
489

Conveni pel Servei d’Atenció a
l’Immigrant

25.000,00

G43762525 ASSOC VOLUNTARIS
PROTECCIO CIVIL REUS

406217-134300-
489

Subvenció per finançar activitats de
l’associació

12.000,00

Q2866001G CREU ROJA CATALUNYA 302123-313500-
489

Conveni de col·laboració ASSEMBLEA
LOCAL CREU ROJA I AJUNTAMENT 2014

6.000,00

Q9350003A UNIVERSITAT ROVIRA I
VIRGILI - VICERECTORAT

309119-32600-
789

Subvenció cost equivalent a permisos per
execució dels projectes al Campus
Bellisens per la URV

13.666,03

R4300214F CARITAS INTERPARROQUIAL
DE REUS

308304-232300-
489

Conveni 2014 Acompanyament social per
la convivència a famílies en risc
d’exclusió social

3.500,00

 

Reus, 21 de gener de 2016

 

Jaume Renyer i Alimbau

Secretari general

 

(16.029.012)
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	16.033.032 - RESOLUCIÓ SLT/240/2016, de 28 de gener, de cessament del senyor Alejandro Guarga i Rojas com a director de l'Àrea d'Atenció Sanitària del Servei Català de la Salut.
	16.033.031 - RESOLUCIÓ SLT/241/2016, de 28 de gener, de cessament de la senyora Montserrat Llavayol i Giralt com a gerent de Serveis Assistencials de l'Àrea d'Atenció Sanitària del Servei Català de la Salut.
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	16.033.037 - RESOLUCIÓ SLT/246/2016, de 26 de gener, de nomenament del senyor Eduard Illa i Massuet com a personal eventual del Departament de Salut.
	16.033.035 - RESOLUCIÓ SLT/247/2016, de 26 de gener, de nomenament del senyor Guillem d'Efak Fullana Ferré com a personal eventual del Departament de Salut.

	Departament de Cultura
	16.033.039 - RESOLUCIÓ CLT/236/2016, de 26 de gener, per la qual es resol el concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs de comandament i un lloc singular del Departament de Cultura (convocatòria de provisió núm. CU/008/15).

	Departament de Justícia
	16.033.122 - DECRET 162/2016, de 2 de febrer, de cessament de la senyora Bibiana Segura Cros com a directora del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
	16.033.132 - ACORD GOV/10/2016, de 2 de febrer, de nomenament del senyor Francesc Poch i Ros com a director general de l'Agència Catalana de la Joventut.
	16.033.040 - RESOLUCIÓ TSF/235/2016, d'1 de febrer, per la qual es nomena la senyora Marta Morera i Sadurní personal eventual del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

	Departament d'Empresa i Coneixement
	16.033.125 - DECRET 165/2016, de 2 de febrer, de nomenament del senyor Josep Pallarès Marzal com a director general d'Universitats del Departament d'Empresa i Coneixement.
	16.033.126 - DECRET 166/2016, de 2 de febrer, de nomenament de la senyora M. Mercè Jou i Torras com a secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya del Departament d'Empresa i Coneixement.
	16.033.127 - DECRET 167/2016, de 2 de febrer, de cessament del senyor Claudi Alsina i Català com a secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya del Departament d'Empresa i Coneixement.

	Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
	16.033.043 - RESOLUCIÓ ARP/237/2016, de 28 de gener, de cessament de la senyora María José Terol Montiel com a subdirectora general de Recursos Humans, Organització i Relacions Laborals de la Direcció de Serveis del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.


	ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
	Parlament de Catalunya
	Sindicatura de Comptes
	16.032.014 - ANUNCI de licitació d'un contracte de serveis (exp. SC-2014-163).


	Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
	16.027.059 - ANUNCI de notificació de la resolució final de l'expedient sancionador DSJ-28/15, de la proposta de resolució de l'expedient sancionador DSM-48/15.

	Departament d'Ensenyament
	16.027.079 - ANUNCI de notificació d’inici d’ofici de l’expedient de cessament d’activitats del centre Escola de Dansa L’Art, de Cerdanyola del Vallès.
	16.027.080 - ANUNCI de notificació d’inici d’ofici de l’expedient de cessament d’activitats del centre Escola de Dansa Color Dansa, de Sabadell.
	16.027.084 - ANUNCI de notificació d’inici d’ofici de l’expedient de cessament d’activitats del centre Escola d’Ensenyament Musical, de Sabadell.

	Departament de Salut
	Institut Català de la Salut
	16.026.013 - EDICTE de 18 de gener de 2016, pel qual es fa pública la notificació de la diligència de citació a declarar de la senyora Núria Grau Mollera, de 12 de gener de 2016, en relació amb l’expedient disciplinari núm. 35/2015 que s’està instruint.


	Departament d'Interior
	Servei Català de Trànsit
	16.032.025 - ANUNCI de licitació d’un contracte de serveis (exp. SCT-2015-215).
	16.032.044 - ANUNCI de licitació d’un contracte de subministraments (exp. SCT-2015-306).


	Departament de Territori i Sostenibilitat
	16.027.015 - ANUNCI de notificació en procediment sancionador ferroviari.
	16.027.075 - ANUNCI de notificació de resolucions en procediments sancionadors ferroviaris.

	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
	Agència Catalana de la Joventut
	16.025.078 - ANUNCI pel qual es fa pública la formalització de diversos contractes de serveis.


	Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
	16.027.076 - ANUNCI de notificació de resolucions d'expedients sancionadors.
	16.026.081 - ANUNCI de notificació de diversos actes administratius dictats en expedients sancionadors.
	16.027.054 - ANUNCI pel qual es notifica resolució de baixa d’una explotació en el Registre d’explotacions ramaderes.

	Altres ens
	Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya
	16.027.012 - ANUNCI de notificació d'actes administratius dictats en matèria de subvencions.



	ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
	Ajuntaments
	Ajuntament d'Alella
	16.032.040 - EDICTE sobre modificació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball.

	Ajuntament de Begur
	16.032.049 - ANUNCI sobre aprovació inicial del Reglament d'ús de l'espai Mas d'en Pinc. 

	Ajuntament del Bruc
	16.026.063 - ANUNCI sobre incoació d'expedient administratiu de modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament del Bruc per a la regulació del sòl no urbanitzable i suspensió potestativa de llicències.

	Ajuntament de Caldes de Montbui
	16.032.023 - EDICTE sobre aprovació definitiva de l'Ordenança de guals i estacionaments reservats.

	Ajuntament de Capmany
	16.029.065 - EDICTE sobre aprovació inicial d'un projecte d'obres.

	Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
	16.029.063 - EDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte d'adequació del tram comprès entre els núm. 36 i 44 del carrer can Semí (exp. 4795/2015).

	Ajuntament de Collbató
	16.029.017 - EDICTE sobre aprovació inicial de l'expedient per a l'adopció de l'emblema de Collbató.

	Ajuntament de Cunit
	16.029.040 - EDICTE sobre aprovació inicial de l'Ordenança 1.22 reguladora de les terrasses en espais públics i privats del terme municipal de Cunit.
	16.029.056 - EDICTE sobre aprovació inicial de la modificació del Reglament 9.1 de funcionament del mercat ambulant de Cunit.

	Ajuntament de Figueres
	16.032.043 - ANUNCI col·lectiu que afecta els ajuntaments de Figueres i de Vilafant sobre la modificació d'uns estatuts d'una societat plurimunicipal.

	Ajuntament de Freginals
	16.032.039 - ANUNCI sobre aprovació inicial de les obres d'arranjament de camins municipals.
	16.032.042 - ANUNCI sobre aprovació inicial de la Memòria valorada de les obres d'arranjament del pati de l'escola.

	Ajuntament de la Granadella
	16.029.066 - EDICTE sobre aprovació definitiva d'una memòria valorada.

	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
	16.029.006 - ANUNCI sobre represa de la licitació dels serveis de dinamització i acció social comunitària de l'espai per a joves la Claqueta de l'equipament municipal de lleure Antic Cine Romero (AS-67/2015).

	Ajuntament de Malgrat de Mar
	16.029.007 - ANUNCI sobre licitació de les obres incloses al Projecte d'ampliació de la rotonda situada a l'avinguda Costa Brava amb l'avinguda Països Catalans (codi 5/2016).

	Ajuntament de Reus
	16.029.012 - ANUNCI sobre publicació de les subvencions d'import igual o superior a 3.000 euros concedides per l'Ajuntament de Reus durant l'exercici de 2014.

	Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita
	16.029.011 - ANUNCI sobre derogació de l'Ordenança reguladora del règim d'intervenció administrativa de les activitats i instal·lacions.
	16.029.005 - ANUNCI sobre contractació d'un peó per al ProgramaTreball i Formació.

	Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
	16.032.007 - ANUNCI sobre convocatòria de licitació pública del contracte dels serveis de recollida de voluminosos, cartró comercial, fracció vegetal, selectives especials així com els serveis de manteniment i gestió de la deixalleria del punt verd del centre, mini punt verd del mercat de Torre Blanca, punt verd mòbil i les obres d’adequació de les instal·lacions del punt verd fix del centre (exp. 31/2015).

	Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires
	16.029.045 - EDICTE sobre incoació d'un expedient de declaració de parcel·la sobrera.

	Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta
	16.029.054 - ANUNCI sobre aprovació de la modificació de la base núm. 9 de les bases generals que regulen l'atorgament d'ajuts econòmics per al servei de logopèdia de l'escola Dones d'Aigua (SIV-0022016).

	Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
	16.029.037 - ANUNCI sobre publicació de les bases per a la creació d'una borsa de treball per ocupar temporalment o mitjançant nomenament de funcionari/ària interí/ina, places d'auxiliar administratiu/iva.

	Ajuntament de Seròs
	16.032.012 - EDICTE sobre contractació temporal de personal auxiliar administratiu.

	Ajuntament de Sitges
	16.029.018 - EDICTE sobre publicació al BOPB de l'aprovació definitiva de l'Ordenança de facturació.

	Ajuntament de Súria
	16.029.030 - ANUNCI sobre aprovació del Programa de participació ciutadana a aplicar durant el procés de tramitació del POUM de Súria.
	16.029.031 - ANUNCI sobre informació pública de l'avanç del POUM de Súria i document inicial estratègic.

	Ajuntament d'Ullastrell
	16.028.086 - ANUNCI sobre publicació del Reglament de la Comissió del Casal cultural.

	Ajuntament d'Ulldecona
	16.027.074 - ANUNCI sobre publicació al BOP de les bases per a la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, de la plaça d’intervenció municipal, amb caràcter interí.

	Ajuntament de Viladecans
	16.027.086 - ANUNCI sobre aprovació de la convocatòria i les bases del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'oficial 1a.

	Ajuntament de Vilamalla
	16.032.016 - ANUNCI sobre modificació puntual núm. 21 del POUM (exp. 82/15).

	Ajuntament de Vilanova del Camí
	16.029.067 - ANUNCI sobre publicació al BOP de l'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança reguladora de la venda ambulant no sedentària.
	16.029.068 - ANUNCI sobre publicació al BOP de l'aprovació definitiva de la normativa de cessió d'espais.

	Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
	16.032.055 - ANUNCI sobre modificació de les bases per a la concessió d'ajuts econòmics en els impostos municipals per atendre situacions especials de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

	Ajuntament de Vinyols i els Arcs
	16.032.003 - EDICTE sobre contractació per urgència de personal.


	Consells Comarcals 
	Consell Comarcal del Pallars Jussà
	16.032.054 - ANUNCI d'informació pública de la primera modificació del Reglament del servei d'atenció domiciliària.
	16.032.057 - ANUNCI d'informació pública de la dotzena modificació del Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà.

	Consell Comarcal del Vallès Oriental
	16.032.063 - ANUNCI sobre licitació per a l’adjudicació del contracte per a la prestació del servei públic d’ajuda a domicili en el municipi de Canovelles a càrrec del Consell Comarcal del Vallès Oriental.


	Altres organismes
	Consorci de Turisme del Vallès Occidental
	16.029.055 - ANUNCI d'informació pública sobre aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts.



	ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA 
	Jutjats de Primera Instància i Instrucció 
	Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 3 de Figueres
	16.032.005 - EDICTE sobre actuacions de judici de divorci contenciós (exp. 213/2015).

	Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 4 de Rubí
	16.022.082 - EDICTE sobre procediment de judici verbal (exp. 923/2013).

	Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Tarragona
	16.022.083 - EDICTE sobre judici verbal (exp. 3/2015).

	Jutjat de Primera Instància núm. 24 de Barcelona
	15.338.082 - EDICTE sobre judici verbal (exp. 429/2015).

	Jutjat de Primera Instància núm. 29 de Barcelona
	16.027.013 - EDICTE sobre procediment ordinari (exp. 663/2014).

	Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Sabadell (ant. CI-5)
	16.013.064 - EDICTE sobre procediment ordinari (exp. 1117/2009).

	Jutjat de Primera Instància núm. 35 de Barcelona
	16.013.019 - EDICTE sobre jurisdicció voluntària (exp. 297/2015).

	Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Santa Coloma de Gramenet
	16.027.060 - EDICTE sobre procediment ordinari (exp. 899/2014).

	Jutjat de Primera Instància núm. 45 de Barcelona
	16.028.051 - EDICTE sobre procediment de nul·litat matrimonial (exp. 223/2015).

	Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Reus
	16.028.067 - EDICTE sobre procediment ordinari (exp. 392/2014).

	Jutjat de Primera Instància núm. 51 de Barcelona
	16.022.045 - EDICTE sobre divorci contenciós (exp. 1123/2014).

	Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Terrassa
	16.032.027 - EDICTE sobre guarda, custòdia o aliments de fills menors no matrimonials no consensuats (exp. 1563/2014).

	Jutjat de Primera Instància núm. 6 de l’Hospitalet de Llobregat (ant. CI-11)
	16.032.051 - EDICTE sobre guarda, custòdia o aliments de fills menors no consensuats (exp. 765/2015).






