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Disposicions

ORDRE
IUE/217/2008, de 23 d’abril, per la qual es crea l’Institut Interuniversitari d’Estudis 
de Dones i de Gènere, com a institut de recerca de caràcter interuniversitari de la 
Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat 
Politècnica de Catalunya, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la 
Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Vic.

Amb la inalitat d’enfortir i donar suport a la recerca en l’àmbit dels estudis de 
dones i de gènere, i amb la voluntat d’englobar tots els grups de recerca existents 
a Catalunya sobre aquesta matèria, la Universitat de Barcelona, la Universitat 
Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de 
Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de 
Vic varen signar un preacord per a la creació de l’Institut Interuniversitari d’Es-
tudis de Dones i de Gènere. Aquest acord, de data 15 de setembre de 2005, va ser 
ratiicat pels consells de govern i pels consells socials de les universitats públiques 
esmentades i pel Consell de Direcció de la Universitat de Vic i el Patronat de la 
Fundació Universitària Balmes, titular de la Universitat de Vic.

En aquest marc, la Universitat de Barcelona, com a coordinadora del projecte i 
en nom de totes les universitats esmentades, ha sol·licitat al Departament d’Inno-
vació, Universitats i Empresa la creació d’un institut universitari de recerca, amb 
la denominació d’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i de Gènere.

De conformitat amb la sol·licitud esmentada, d’acord amb el que estableixen 
la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, i l’article 10 de la Llei 
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modiicada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d’abril, a proposta dels consells socials de les universitats públiques i 
del Patronat de la Fundació Universitària Balmes i amb l’informe previ dels consells 
de govern de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, 
la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de Girona, la Universitat de 
Lleida, la Universitat Rovira i Virgili i del Consell de Direcció de la Universitat 
de Vic,

ORDENO:

Article 1
Es crea l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i de Gènere, com a institut 

de recerca de caràcter interuniversitari de la Universitat de Barcelona, la Universitat 
Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de 
Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de 
Vic, amb seu a la plaça Pere Coromines, núm. 1, de Barcelona.

Article 2
L’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i de Gènere, com a institut de re-

cerca de caràcter interuniversitari té com a objecte el desenvolupament de projectes 
de recerca bàsica i aplicada en el camp dels estudis de dones i de gènere.

Article 3
L’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i de Gènere es regirà per la Llei 

1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, per la Llei orgànica 6/2001, de 
21 de desembre, d’universitats, modiicada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, 
pels Estatuts de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, 
la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de Girona, la Universitat de 
Lleida, la Universitat Rovira i Virgili, per les Normes d’Organització i Funcionament 
de la Universitat de Vic i per la resta de la normativa vigent.
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Barcelona, 23 d’abril de 2008

JOSEP HUGUET I BIOSCA

Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa

(08.108.038)
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RESOLUCIÓ
IUE/1417/2008, de 6 de maig, per la qual es crea un comitè d’experts per a la se-
lecció dels dissenyadors/es que han de participar al Showroom col·lectiu que es 
celebrarà a Paris el mes d’octubre de 2008.

Vist el Pla de la dinamització de la moda catalana 2007-2010 presentat al Govern 
en la sessió del 22 de maig 2007;

Atès que en l’esmentat Pla es preveu l’organització d’un showroom col·lectiu a 
París dos cops a l’any i que té com a objectius la promoció de dissenyadors inde-
pendents catalans a nivell internacional, convertir Catalunya en un referent de la 
generació i la projecció del disseny independent en el sector de la moda i consolidar 
un projecte a llarg termini que ofereixi credibilitat i un segell diferenciador en l’àmbit 
del disseny de la moda independent;

Atesa l’Ordre IUE/468/2007, de 4 de desembre, per la qual es crea una borsa de 
dissenyadors/es de moda i s’estableix el procediment per formar-ne part (DOGC 
núm. 5029, de 14.12.2007);

Atès que la propera edició del Showroom col·lectiu de París es farà del 2 al 5 
d’octubre de 2008,

RESOLC:

Article 1
Es crea un comitè d’experts encarregat de la selecció prèvia i la selecció deinitiva 

dels dissenyadors/es que seran admesos al Showroom col·lectiu que es celebrarà a 
París del 2 al 5 d’octubre de 2008 i que serà compost de la manera següent:

Selecció prèvia:
Presidenta: Raquel Rubio, en representació del Departament d’Innovació, Uni-

versitats i Empresa.

Persones vocals:
Bernadette Wittmann (Bread and Butter).
Jean-Luc Dupont (Système D).
Fleur Djavachvili (Dissenyadora gràica).

Selecció deinitiva:
Presidenta: Raquel Rubio, en representació del Departament d’Innovació, Uni-

versitats i Empresa.

Persones vocals:
Valentina Maggi (Floriane de Saint Pierre & Associés).
Robin Schulié (Maria Luisa).
Jean-Luc Dupont (système D).
Sandra Domínguez (Santa Eulàlia).
Francine Pairon (Institut Français de la Mode).
Bernadette Wittmann (Bread and Butter).
David Flamee (Flanders Fashion Institute).

Article 2
El comitè d’experts seleccionarà entre els dissenyadors/es independents que 

integren la borsa de dissenyadors/es creada mitjançant l’Ordre 468/2007, de 4 de 
desembre de 2007, i que compleixin tots i cadascun dels requisits següents:

Crear i signar la seva pròpia col·lecció.
Tenir estructura empresarial pròpia.
Concepte experimental i innovador.


	DISPOSICIONS
	SÍNDIC
	DE GREUGES
	RESOLUCIÓ
	de 9 d’abril de 2008, per la qual s’aprova el Reglament de personal del Síndic de Greuges de Catalunya.
	DECRET
	106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l’eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l’activitat econòmica.
	DEPARTAMENT
	DE LA VICEPRESIDÈNCIA
	CORRECCIÓ D’ERRADES
	al Decret 42/2008, de 4 de març, pel qual es regula la coordinació executiva de l’acció exterior del Govern de la Generalitat (DOGC núm. 5085, pàg. 18141, de 6.3.2008).
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	ORDRE
	GAP/218/2008, de 5 de maig, de modificació de l’Ordre GRI/344/2003, de 30 de juliol, per la qual es regula el procediment per seleccionar les actuacions dels ens locals susceptibles de cofinançament del FEDER per a les anualitats 2004, 2005 i 2006.
	RESOLUCIÓ
	GAP/1415/2008, de 5 de maig, d’aprovació d’un augment de subvenció al finançament del projecte de l’actuació núm. 2007/1304, inclosa en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2007.
	RESOLUCIÓ
	GAP/1416/2008, de 30 d’abril, d’aprovació d’un augment de subvenció al finançament del projecte de l’actuació núm. 2006/767, inclosa en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2006.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	ACORD
	GOV/78/2008, de 29 d’abril, pel qual es declara l’ocupació urgent dels béns afectats d’expropiació per les obres d’execució del Projecte JNP05537.2, als termes municipals de Tarragona i del Catllar.
	EDICTE
	de 15 d’abril de 2008, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referents a diversos municipis.
	EDICTE
	de 15 d’abril de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referent al municipi de Vilafant.
	EDICTE
	de 21 d’abril de 2008, pel qual es publiquen les normes urbanístiques de la Modificació de l’article 156 de les Normes subsidiàries de planejament, al terme municipal de Tagamanent.
	EDICTE
	de 22 d’abril de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Vacarisses.
	EDICTE
	de 7 de maig de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Sant Llorenç d’Hortons.
	EDICTE
	de 7 de maig de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Ripollet.
	EDICTE
	de 7 de maig de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Viladecans.
	EDICTE
	de 7 de maig de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Palau-solità i Plegamans.
	EDICTE
	de 7 de maig de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Ripollet.
	EDICTE
	de 7 de maig de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Sabadell.
	EDICTE
	de 7 de maig de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de l’Hospitalet de Llobregat.
	EDICTE
	de 7 de maig de 2008, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referents al municipi de Copons.
	EDICTE
	de 7 de maig de 2008, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referents al municipi de Copons.
	EDICTE
	de 7 de maig de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi d’Arenys de Munt.
	EDICTE
	de 7 de maig de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Pallejà.
	EDICTE
	de 7 de maig de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Masquefa.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	RESOLUCIÓ
	JUS/1414/2008, de 6 de maig, 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 Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	RESOLUCIÓ
	EDU/1419/2008, de 7 de maig, per la qual es convoquen les proves d’accés de caràcter general als ensenyaments de règim especial d’esports que condueixen a l’obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a d’esport i tècnic/a superior d’esport i a les for
	macions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l’any 2008 d’Era Val d’Aran.
	RESOLUCION
	EDU/ /2008, de 7 de mai, pera quau se convòquen es espròves d’accès de caractèr generau entàs ensenhaments de regim especiau d’espòrts qu’amien tara obtenguda des titulacions oficiaus de tecnic/a d’espòrt e tecnic/a superior/a d’espòrt e enes formacions e
	sportives de nivèu 1 e de nivèu 3, corresponentes ar an 2008 dera Val d’Aran.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	ACORD
	GOV/76/2008, de 29 d’abril, de constitució del Consorci Govern Territorial de Salut de l’Alta Ribagorça i d’aprovació dels seus Estatuts.
	DECRET
	107/2008, de 13 de maig, de creació de l’Observatori de la fruita fresca dins del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	RESOLUCIÓ
	TRE/1421/2008, de 21 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Grupo Folcrá Edificación, SA, per als anys 2007-2012 (codi de conveni núm. 0805261).
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	ORDRE
	IUE/216/2008, de 28 d’abril, per la qual s’aproven les bases i s’obre convocatòria per a la concessió de les beques Balsells-Generalitat de Catalunya per realitzar estudis de postgrau i estades de recerca postdoctorals en l’àmbit de les enginyeries (BBI).
	ORDRE
	IUE/217/2008, de 23 d’abril, per la qual es crea l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i de Gènere, com a institut de recerca de caràcter interuniversitari de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Poli
	tècnica de Catalunya, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Vic.
	RESOLUCIÓ
	IUE/1417/2008, de 6 de maig, per la qual es crea un comitè d’experts per a la selecció dels dissenyadors/es que han de participar al Showroom col·lectiu que es celebrarà a Paris el mes d’octubre de 2008.
	RESOLUCIÓ
	IUE/1418/2008, de 6 de maig, per la qual es crea un comitè d’experts per a la selecció dels dissenyadors/es que han de participar en la edició del 080 Barcelona Fashion del mes de setembre de 2008.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	ACORD
	GOV/74/2008, de 29 d’abril, sobre la declaració d’ocupació urgent dels béns i els drets afectats per les obres de diversos projectes constructius dels sistemes de sanejament inclosos al Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU) al Camp de 
	Tarragona.
	CÀRRECS I PERSONAL
	PARLAMENT
	DE CATALUNYA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la renúncia del senyor Daniel Sirera i Bellés a la condició de senador representant de la Generalitat al Senat.
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	ACORD
	GOV/79/2008, de 29 d’abril, de modificació parcial de l’Acord del Govern de 19 de febrer de 2008, sobre designació dels representants del Govern en determinats àmbits de la negociació col·lectiva dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat 
	de Catalunya.
	ACORD
	GOV/80/2008, de 29 d’abril, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública parcial per a l’any 2008, de 66 places per al cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, enginyeria tècnica agrícola.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a la Resolució JUS/542/2008, de 22 de febrer, per la qual es fa pública la convocatòria del procés selectiu per a l’accés al cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris (núm. de registre de convocatòria JU023) (DO
	GC núm. 5080, pàg. 15941, de 28.2.2008).
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	RESOLUCIÓ
	AAR/1420/2008, de 30 d’abril, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de sis càrrecs de comandament al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (convocatòria de provisió núm. AG/001/08).
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	ACORD
	GOV/75/2008, de 29 d’abril, de renovació dels presidents del consells socials de la Universitat de Girona i de la Universitat Rovira i Virgili.
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT DE LLEIDA
	ANUNCI
	de correcció d’errades a la Resolució de 10 d’abril de 2008 publicada al DOGC núm. 5124, de 5.5.2008.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	MINISTERIS
	DEL GOVERN DE L’ESTAT
	ANUNCI
	de la Secretaria d’Estat d’Infraestructura pel qual se sotmet a Informació Pública l’Estudi Informatiu de la Nova Estació de Rodalias a La Sagrera. Línias C3 y C4.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	PTO/1422/2008, de 2 de maig, per la qual se sotmet a informació pública la relació dels béns i els drets afectats per l’execució de les obres del projecte AB-01055, dels termes municipals de Lluçà, Olvan, Olost, Prats de Lluçanès, Sagàs, Sant Martí d’Alba
	rs i Santa Maria de Merlès.
	INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
	EDICTE
	de 21 d’abril de 2008, sobre una resolució adoptada pel director de l’Institut Català del Sòl referent a l’àmbit del Projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Puig Vell, del terme municipal de Roda de Ter.
	ANUNCI
	sobre una resolució referent a l’aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació, del sector d’activitats econòmiques Indelor, Mas de’n Fonso i Canal de Rec, del terme municipal de Vilafant.
	GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	CORRECCIÓ D’ERRADES
	a l’Anunci de concurs públic per a la licitació d’una consultoria i assistència (exp. G934 N08/053) (DOGC núm. 5117, pàg. 32100, de 23.4.2008).
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	INSTITUT CATALÀ D’ONCOLOGIA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la contractació de la gestió d’un servei.
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	AGÈNCIA DE GESTIÓ D’AJUTS UNIVERSITARIS
	I DE RECERCA
	EDICTE
	de 6 de maig de 2008, pel qual es notifica als possibles interessats la interposició del recurs contenciós administratiu núm. 164/2008.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	EDICTE
	de 23 d’abril de 2008, de notificació de diverses resolucions d’expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 23 d’ abril de 2008, de notificació de diversos acords d’expedients sancionadors (CC-G-18/2007, CC-G-18/2007 i FE-G-12/2008).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental per adequar al sistema de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, una activitat extractiva, fabricació d’aglomerat asfàltic, al terme municipal de Balaguer.
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	1451/2008, per la qual s’anuncia un concurs d’obres.
	DIVERSOS
	CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE MATARÓ I EL MARESME
	CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME
	CONSORCI URBANÍSTIC PER AL DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR EIXAMPLE NORD
	INSTITUT DE CIÈNCIES FOTÒNIQUES
	LOGARITME, SERVEIS LOGÍSTICS, AIE.
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	ALÒS DE BALAGUER
	ARTESA DE SEGRE
	BADALONA
	BALAGUER
	BARCELONA
	LA BARONIA DE RIALB
	BASELLA
	BELLPUIG
	BESCANÓ
	BLANES
	CASTELLBELL I EL VILAR
	CASTELLDEFELS
	CASTELLFOLLIT DE LA ROCA
	CASTELLVÍ DE ROSANES
	CERDANYOLA DEL VALLÈS
	CREIXELL
	GRANOLLERS
	IGUALADA
	LA JONQUERA
	LINYOLA
	LLERS
	LLORET DE MAR
	MALGRAT DE MAR
	EL MASNOU
	MATARÓ.
	MIERES
	MIRAVET
	MONFERRER-CASTELLBÓ
	MONTORNÈS DEL VALLÈS
	OLÈRDOLA
	OLOT
	SANT ANTONI DE VILAMAJOR
	SANT CLIMENT DE LLOBREGAT
	SANT CUGAT DEL VALLÈS
	SANT ESTEVE SESROVIRES
	SANT FRUITÓS DE BAGES
	SANT PERE DE RIBES
	SANT QUIRZE DEL VALLÈS
	SANT VICENÇ DE CASTELLET
	SENTMENAT
	LA SEU D’URGELL
	LA TORRE DE L’ESPANYOL
	TORREDEMBARRA
	TORTELLÀ
	VALLS
	EL VENDRELL
	VILANOVA DEL CAMÍ
	VILANOVA I LA GELTRÚ
	VILA-SACRA
	CONSELL GENERAL
	D’ARAN
	CONSELH GENERAU D’ARAN
	CONSELLS
	COMARCALS
	BAIX PENEDÈS
	OSONA
	PALLARS SOBIRÀ
	PALLARS JUSSÀ
	URGELL
	DIPUTACIONS
	TARRAGONA
	ADMINISTRACIÓ 
	DE JUSTÍCIA
	TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre ampliació d’un recurs (exp. 167/2007).
	AUDIÈNCIES PROVINCIALS
	EDICTE
	de la Secció Dinovena de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions d’execució de títols judicials (exp. 605/2007).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 del Vendrell, sobre procediment de judici verbal (exp. 285/2007).
	jutjats mercantils
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 4 de Barcelona, sobre procediment ordinari (exp. 73/2007).

		2008-05-14T15:15:57+0200
	Edició Diari Oficial Generalitat de Catalunya
	Signatura digital




