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Descripción
Llibre que exposa les actuacions de la Institució durant el 1994. S'estructura e n seccions
temàtiques corresponents a grans àrees -administració, ordenació delt erritori, tributs,
pensions, serveis socials, ensenyament, justícia, etc.-, amb conclusions programàtiques per
millorar la condició dels ciutadans davant l'Admi nistració.

Any 2010, desè aniversari de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.
2. OFICINA DE .. no sigui de la competència de la síndica o derivar-la, si escau, al Síndic de
Greuges de Catalunya, .. L'informe emès pel Consorci de l'Habitatge de Barcelona exposa a la
síndica que, en data. 11 de juny de.
Núm. 34. BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA. 24 de març de 2000.
225. 4.80. 4. INFORMACIÓ. Queixa núm. 164/99. Els drets dels alumnes en un institut
d'ensenyament se- cundari .. informe de la inspecció, que valorà molt positivament, pel seu .
El Departament envià un nou informe al Síndic infor-.
6 Gen. 2011 . L'any 1992, la Universitat Jaume I va publicar el primer fascicle, d'un total de 12,
que amb el temps van .. Aquesta segona edició del MANUAL, revisada i millorada pel Servei
de Llengües i. Terminologia de la . Acta, carta, convocatòria de reunió, conveni, diligència,
informe, ofici. A banda, n'hi ha molts.
A Catalunya, l'Estatut d'autonomia atorga a la Generalitat les competències en les matèries que
tenen relació directa amb la infància. És bo recordar que els primers traspassos de serveis
sobre protecció de menors daten de l'any 1981. Aquell mateix any, el mes de desembre, el
Parlament de Catalunya aprovava una.
Centenari de la societat de Barberà de la Conca (1894-1994)/El . sindicalisme, que
contextualitza la història d'una comunitat rural amb la seva problemàtica agrària i productiva
en el conjunt d'un procés històric globa l de Catalunya. . Portada de Informe al Parlament de
Catalunya emès pel Síndic de Greuges. Any 1994.
En el títol III, pel que fa als òrgans de govern de la Universitat, el capítol IV, dedicat al síndic
o síndica de ... de Catalunya presenta al Parlament hi ha, normalment, un apartat dedicat a les
universitats. Doncs, bé, a l'Informe del síndic de greuges de Catalunya corresponent a l'any
2007 no hi cap referència especial per a la.
El sistema polític espanyol vigent està regulat per la Constitució Espanyola, aprovada en
referèndum el 6 de desembre de 1978. .. Aquesta figura es creà, en el seu sentit modern, l'any
1809 i ha estat adaptada en la majoria de països amb govern democràtics amb diferents noms:
síndic de greuges a Catalunya, defensor.
CONSIDERACIONS GENERALS. INFORME. AL. P. ARLAMENT. 2013. El Síndic de
Greuges té com a funció protegir i defensar els drets i les llibertats i, amb . acomplerta al llarg
de l'any pel Síndic de Greuges de Catalunya. .. La persona interessada es queixa que no s'ha
emès l'acreditació econòmica per formalitzar la.
28 Abr. 2017 . dels tractats internacionals posen de monogràfics presentats al Parlament.*
manifest que, tot i que l'abast competencial del Síndic de Greuges se circumscriu a Les
regressions democràtiques i en l'àmbit. Catalunya i a les seves administracions, dels drets
poden tenir diferents orígens. aquesta institució no.
1 Des. 2015 . la Ciutadania durant les estades al territori……….……….……....………...... 31.
ANNEX 1. Consideracions legals del Síndic Defensor de la Ciutadania de Badalona, en relació
amb les visites d'inspecció efectuades pel Síndic de Greuges de. Catalunya a les dependències
de custòdia de detinguts de.
no han.no hem d'oblidar que és una taxa pels bancs, llavors, ja que els bancs no han
recorregut aquesta ... la possibilitat d'establir relacions entre el/la Síndic/a de Greuges de
Catalunya i els/les síndics/ques i .. relació amb el procediment d'aprovació de les Ordenances
Fiscals, i, l'informe emès pel Ple del Tribunal.
5 Març 2013 . EDITAT PEL CONSELL DE GARANTIES ESTATUTàRIES. DE
CATALUNYA. Palau Centelles. Baixada de Sant Miquel, 8. 08002 Barcelona. © Consell de ..

dictàmens emesos l'any 2010, iniciem aquesta publicació, tenint en compte, però ... el Síndic
de Greuges ha de presentar, al Parlament, un informe.
Aquesta publicació no utilitza ni el model ni la metodologia de l'informe periòdic que
l'Observatori de la Sostenibilitat de. Catalunya ... Abstenció a les eleccions al Parlament de
Catalunya (Igcis1). 2. ... La situació del medi ambient a Catalunya ve determinada pels fluxos
provinents de l'activitat econòmica, producció.
LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA I L´AUTONOMIA, ALBERT BALCELLS, ENRIC
PUJOL, ISBN: 9788482562445 Librerías Proteo y Prometeo. Desde 1969 entre Libros. La
mayor librería especializada de Málaga. Textos UNED y Universitarios, Galaxia Gütemberg,
Andalucía.
els informes del Síndic de Greuges (l'article 183.2 RPC); les designacions pendents; els
procediments en exercici del dret de peti- ció; també les tramitacions davant les . Decret
132/2010, de convocatòria d'eleccions al Parlament de Catalunya i de la seva dissolució
(DOGC núm. 5728, de 5.10.2010). 5. El 7% de les lleis.
Varie | Altre categorie | Metafisica e New Age | Oggetti stravaganti | Altro varie | Giardino e
arredamento esterni | Utensili elettrici giardino.
Add · finançament de la Generalitat de Catalunya. Any 1994/El . Add. Informe al Parlament de
Catalunya emès pel Síndic de Greuges. Any 1995 . Add. Proyecto de prevención en relación al
consumo de drogas en las Fuerzas Armadas. Memoria 1992-1994.
Si usted está buscando un libro Informe al Parlament de Catalunya emès pel Síndic de
Greuges. Any 1994, voy a ayudarle a obtener un libro Informe al Parlament de Catalunya emès
pel Síndic de Greuges. Any 1994 aquí. Usted simplemente se inscribe de forma gratuita y se
puede encontrar una Informe al Parlament de.
30 Març 2004 . Annex 11. La convenció sobre els drets de l'infant. 394. Annex 12: Els
informes al Parlament emesos pel. Síndic de Greuges. 395. – LLIBRE SEGON . Informe del
Síndic de Greuges al Parla- ment de Catalunya corresponent a l'any 1999. Tram. 360-00003/06.
Obertura del procediment i encàrrec a la.
seguretat privada, així com les consideracions efectuades en aquesta matèria pel. Síndic de
Greuges en el seu informe de l´any 2003 presentat al Parlament de. Catalunya. Finalment, s
´analitza un informe efectuat per la Secretaria General Tècnica del Ministeri de l´Interior en
relació amb la instal.lació de càmeres en un.
11 Març 2016 . LES PISTOLES ELÈCTRIQUES COM A DOTACIÓ POLICIAL A
CATALUNYA: ELEMENTS PER AL DEBAT. 1. . debat que en faci el Parlament de
Catalunya. . No obstant això, el Departament d'Interior no ha fet esment d'aquests informes en
resposta a la petició d'informació que el Síndic de Greuges.
La Llei dels Consells Socials de les universitats públiques8 aprovada pel Parlament de
Catalunya, l'any 1998, ja incorpora el concepte d'avaluació de les universitats com un
instrument per promoure tant la qualitat com l'eficàcia i l'eficiència. Aquesta norma està
d'acord amb les recomanacions del Consell d'Europa del.
19 Març 2004 . 4. TRAMITACIONS EN CURS. 4.80. Síndic de Greuges. Informe del Síndic
de Greuges al Par- lament de Catalunya corresponent a l'any 2003. (tram. 360-00003/07). p. 7 ..
de l'aprovació, pel Parlament de Catalunya, de la Llei del Síndic de .. Ha de ser l'expressió
racional del judici emès. Ha de reflectir.
17 Març 2016 . Proposta de resolució sobre la reactivació de la Junta de Seguretat de
Catalunya. 250-00222/11 . Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2015.
360-00005/11. Debat de l'Informe . ment Europeu i del Consell pel qual es modifica el
Reglament (UE, Euratom) 883/2013 pel que fa a la.
Avui, el "Més 324", examinem l'informe que ha emès el síndic de greuges en què critica la

separació de poders estatals i denuncia la instrumentalització del poder judicial. A més,
analitzem la disposició de la Fiscalia Anticorrupció de demanar presó per al matrimoni Pujol
Ferrusola en cas que no aclareixin l'origen de la.
Greuges . El 10 de febrer de 2010 el Parlament de. Catalunya elegia Rafael Ribó per a un nou
mandat com a síndic de greuges de Catalunya . Aquest dos fets van .. designades pel
Parlament han estat: Lídia Condal .. El Síndic es va mostrar contrari al fet que la interpretació
de la Llei 10/1994, de la Policia de la Gene-.
19 Des. 2016 . DE 2016. A la Vila de Martorell, el dia 19 de desembre de 2016, essent les 20:02
hores, es reuneix l'AJUNTAMENT PLE, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, en sessió
ordinaria presidida pel Sr. ... Atès que el Síndic de Greuges de Catalunya, en les conclusions
del seu informe "La protecció dels.
bre indeterminat de nenes i joves migrants no acompanyades menors d'edat no detectades pels
sistemes .. No podem deixar de banda les memòries i els informes del síndic de greuges: tant la
me- mòria del .. continuació es mostra com evolucionen els percentatges de nois i noies des
del 1994 fins al 2007. Pel que.
26 Març 2009 . Viladecans, com també al Parlament de Catalunya i al Síndic de Greuges de
Catalunya, i a les Sindicatures. Municipals associades al FòrumSD, així ... important durant
l'any, que desprès d'escoltar la inquietud expressada pels ciutadans i d'assessorar-los en el què
hauria de fer, resulta que de totes les.
De les queixes que no s'han pogut admetre a tràmit, se n'han explicat les raons a l'interessat i ...
Catalunya; 1, al Síndic de Greuges de Sant Cugat del Vallés i 1, s'ha resolt amb la col·laboració
de l'Oficina .. Respon el cap de l'oficina i adjunta un informe emès pel cap de la Unitat del
Vallès Occidental, el qual diu que.
31 Oct 2010 . Para entender tanta fantasía y mentiras resultan esclarecedoras las declaraciones
al periodista Manuel Trallero, 30-11-09, del anterior presidente de Caixa Catalunya, el
defenestrado familiar de Narcís Serra, Antoni Serra Ramoneda; “No es cierto que me enfadase
con Montilla. Me molestó que para decir.
El personal al servei del Parlament de Catalunya i del Síndic de Greuges. El personal al servei
de la Sindicatura de Comptes, que es regeix pel que disposen les seves normes reguladores. El
personal que presta serveis en les entitats de dret públic subjectes al dret privat, que es regeix
per la seva normativa específica.
El pla de Barcelona no és uniforme, sinó que presenta diverses ondulacions originades pels
múltiples torrents que antany solcaven el terreny, i té així mateix una . És la seu del Govern de
Catalunya i del Parlament de Catalunya, així com de la Diputació provincial i de l'arquebisbat,
i compta amb un port, un aeroport i una.
7 Abr. 2015 . de l'alcalde, es reuneix, en sessió ordinària, el Ple de l'Ajuntament de Sabadell,
amb l'assistència dels . A LES 18:00 HORES. A) Memòria d'activitats del Síndic Municipal de
Greuges de l'any 2014 .. Vist l'informe emès pel Responsable de Seguretat de dades de caràcter
personal de l'Ajuntament de.
Regisüe de sortida. Núm: S-S7334/2015. Data: 11/12/2015 11:28:13. Síndic de Greuges de
Catalunya mm. Sr. Àngel Gómez-Quintero Mora A/O 6/2015 . en el diari de sessions del
Parlament núm. 104, de. 29.4.2015, sobre el col-lectiu de ME amb discapacitat. La pregunta es
va formular amb motiu del dictamen emès per.
10 Set. 2014 . secretari el secretari general de la Sindicatura, Sr. Manel Rodríguez Tió, i com a
ponent el síndic Sr. Jordi Pons i Novell, amb deliberació prèvia s'acorda aprovar l'informe de
fisca lització 16/2014, relatiu a la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, exercici.
2012. I, perquè així consti i tingui els.
9 Juny 2004 . Pel que fa al programa Coses que passen, emès el 6 de febrer a TV3, les perso-

nes reclamants es queixaven dels co- mentaris i del posicionament del con- ductor del ...
Resum dels estudis i els informes elaborats pel Servei d'Anàlisi de Continguts del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya entre.
El Segon informe, elaborat pel Grup d'Experts en Canvi Climàtic de Catalunya (GECCC), dóna
continuïtat a l'Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya, elaborat de manera pionera a tot
l'Estat espanyol l'any 2005. La presentació del Segon informe serà a càrrec de Francesc
Baltasar, conseller de Medi Ambient i.
SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA: El 26 d‟abril la síndica va assistir a la presentació
de l‟informe anual del Síndic de. Greuges al Parlament de Catalunya . El 7 de març la síndica i
alguns membres del seu equip van mantenir una reunió amb el. Síndic de Greuges de
Catalunya a qui també l‟acompanyaven.
La Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, recull els
principis .. Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en
nom del Rei i d'acord amb el que .. d'elevar, acompanyat, si s'escau, de l'informe emès pel
facultatiu discrepant, a la persona titular del.
8 Oct. 2014 . 1 secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat. NÚM.: 11. ÒRGAN: Ple
de l'Ajuntament. SESSIÓ: ORDINÀRIA. DATA: 22 de juliol de 2014 .. Informe d'Intervenció
emès en compliment de l'Ordre .. que el Síndic Defensor cada any ha de presentar, al Ple i a
tota la ciutadania, l'informe de les.
El primer capítol palesa les queixes tractades pel Síndic des de l'any 2002 i fins al 2006, i
aporta una visió dels principals problemes amb què es troben les persones .. 34 SÍNDIC DE
GREUGES DE CATALUNYA En els diversos informes al Parlament el Síndic ha assenyalat
que les infermeries dels centres, fins i tot quan.
aulibro.club: Listado de sindic libro. Descargue la utilidad sindic libro en formato de archivo
PDF de forma gratuita en aulibro.club.
1 Gen. 2014 . Parlament de Catalunya, al Departament de Justícia, així com al Col·legi
d'Advocats de Granollers i al Consell dels .. En resposta a la pregunta del Grup Municipal Cup
sobre el Síndic de Greuges, el senyor .. Atès que un informe de l'any 2012 emès pel mateix
parc natural ja alertava de tots aquests.
30 Nov. 2015 . Promoció Econòmica Sr. Jordi Orobitg, al sopar medieval organitzat pels .. El
Ple Municipal, amb l'informe favorable de la Comissió Informativa de .. l'Ajuntmaent. El
24/07/2015 es denuncia la passivitat de l'Ajuntament al. Síndic de Greuges. El 08/09/2015 el
Síndic informa que l'Ajuntament no contesta.
19 Març 2013 . 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya . i Família de la Generalitat de Catalunya, per la qual es qualifica el
grau de disminució de la senyora ... Atès que recentment, el Síndic de Greuges de Catalunya
ha emès una Resolució per la qual.
Informe sobre l'estat de la democràcia a Catalunya 2007. Eva Anduiza (directora), Mariona
Ferrer, Ignacio Lago,. Robert Liñeira, Sergi Pardos i Clara Riba ... prendre decisions i
susceptibles de ser controlats pels electors. No obstant això .. El Parlament, el Síndic de
Greuges o la Sindicatura de Comptes exerceixen.
21 Des. 2009 . és el de la presumpció d'innocència. La nostra societat està acceptant, com a
obvi, que una persona pel sol fet d'haver estat detinguda ja no es fa mereixedora de respecte
personal ni jurídic, i pot ser condemnada per l'opinió pública, sense donar temps a la decisió
d'aquells a qui l'Estat de dret.
Portada No Disponible. ACCION EXTERIOR Y COMUNITARIA DE LOS LANDER,
REGIONES, .. ISBN: 978-84-7777-169-2 EAN: 9788477771692 AÑO: 2017 PRECIO: 20€.
Portada No Disponible. INFORME AL PARLAMENT DE CATALUNYA EMÈS PEL SÍNDIC

DE GREUGES. ANY 1994. ISBN: 978-84-393-3563-4 EAN:.
Situació de la tramitació de les queixes rebudes: SITUACIÓ. Total Percentatge. Actuació del
Síndic. 35. 29,92. No Admeses. 40. 34,19. Síndic de Catalunya. 38. 32,49. Defensor del .. Carta
adreçada pel Síndic de Greuges a les regidores d'Acció Social i Polítiques de Ciutadania i al
Director de la Zona Educativa de.
Durant el procés de redacció del Pla pel Dret a l'Habitatge de Barcelona 2016-2026 es va veure
la necessitat .. de l'Ajuntament de Barcelona i no es disposava de paraments verticals on poder
adherir les propostes o les .. Superior de Justícia de Catalunya, el fiscal superior de Catalunya,
el síndic de Greuges, el síndic.
educació secundària obligatòria de Vilanova i la Geltrú, per a l'any 2016. (Exp. 8/2016-EDT).
Joventut. 19. . Donar compte de l'Informe 13/2016 de la Tresoreria, referent al que disposa la.
Llei 15/2010, de lluita contra .. no vulnerin els drets de les persones que viuen a prop, el
Síndic de Greuges de Catalunya recorda a.
27 Nov. 2003 . AJUNTAMENT DE TORDERA. Acta del Ple de 27 de novembre de 2003. 3.
En don o fe. , el secretari-inte rí, Lluís X.Viñuales Solé. Rafel Matas Ribas.-CiU. .. Parlament
de Catalunya el 16 de novembre passat. La jornada va . voldríem saber si aquest informe ja ha
arribat o no perquè pel que vam veure.
14 Feb 2015 . Descargar gratis PDF Constitució espanyola. estatut d'autonomia de catalunya.
reglament del parlament de catalunya - No especificado.
condicionada pels processos de transport i dispersió propis del medi atmosfèric. Per tant, en ..
metà on el transport no hi intervé, fruït que el parc de vehicles de Tarragona solament fa ús de
.. Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'Inventari Ecològic Forestal de Catalunya, i les
estimacions de les emissions de CO2.
No podria finalitzar aquest capítol sense deixar constància en aquest informe-memòria del
treball .. 12/01/2015. PRESENTACIÓ RECULL DʼINFORMES AL PARLAMENT DE
CATALUNYA .. Pel que fa a les queixes, el Síndic Municipal,de Greuges de la Seu d'Urgell
n'ha rebut durant l'any 2014 un total de 13 -3 menys.
16 Maig 2017 . de 28 d'abril pel qual s'aprova la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya,
es dóna compte al Ple de .. DONAR COMPTE AL PLE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ
EMÈS EN. COMPLIMENT DE .. Fonamentals al Parlament de Catalunya i al Síndic de
greuges, ha estat amb converses amb els.
Fechas o secuencia de la revista, Comenzó en 1984. Periodicidad anterior, Anual. Nota,
También ediciones resumidas en catalán, castellano e inglés. http://datos.bne.es/def/OP3004,
Cataluña. Síndic de Greuges. Nota, Ediciones en CD-ROM e Internet. Otro título, Informe al
Parlament de Catalunya emès pel Síndic de.
8 Febr. 2015 . ho ha recordat el Síndic de Greuges en diverses ocasions al Departament
d'Interior de la Generalitat de Catalunya . El Síndic no té coneixement que s'hagin donat les .
Parlament l'informe del segon any de funcionament de l'Autoritat .. decret .legislatiu .1/1994,
.de .20 .de .juny, .pel .qual . s'aprova .el.
Disposició derogatòria. Queda derogat el Decret 354/1994, de 23 de desembre, pel qual
s'aproven els Estatuts de la Universitat de Lleida. . La creació de la Universitat de Lleida per
Llei del Parlament de Catalunya de 12 de desembre de 1991 representa la culminació dels
esforços de la comunitat universitària i la.
Trova pel in vendita tra una vasta selezione di Altre categorie su eBay. Subito a casa, in tutta
sicurezza.
Des de la Sindicatura de Greuges vull aprofitar l'avinentesa de la presentació d'aquest informe
per agrair a .. Catalunya, a petició del Síndic de la UB (Butlletí Oficial del Parlament de
Catalunya núm. 165, de 27 .. de la matrícula per altres mitjans d'acord amb el certificat emès

pel director, ja que en aquest no es fa cap.
L'Informe sobre la llengua i els escriptors al País Valencià, que va nàixer com una reflexió
col·lectiva sobre la consideració social de l'escriptor i la llengua pròpia, .. Sota una aparent
batalla pels símbols, s'amagava, en realitat, la lluita per la restauració de les llibertats,
obstaculitzada pels hereus d'un règim que no estava.
presentats pel Síndic de Greuges al. Parlament de Catalunya, així com una llista de les
actuacions d'ofici engegades. La segona part de l'informe recull un altre tipus d'actuacions
independents, no connectades directament amb la resolució de queixes o expedients d'ofici.
Així, s'inclouen activitats de difusió dels drets i.
institucional corresponent. Aquest primer protocol de 1999 va ser revisat l'any 2006, amb la
signatura d'un nou document, impulsat pel Síndic, el. Protocol marc d'actuacions en casos
d'abusos sexuals i altres maltractaments greus a menors, aquest cop aplicable a tot. Catalunya.
La signatura del Protocol marc de 2006 va.
15 Des. 2013 . El síndic adjunt és un càrrec eventual, nomenat pel Plenari del Consell
Municipal, a qui correspon assumir les funcions d'investigació que la síndica li encomani o li
delegui. ... El 2 de desembre, es va presentar, al Parlament de Catalunya, el V Recull
d'informes .. les queixes dataven de l'any 1994.
2.6 DECRET 230/2007, de 16 d'octubre, pel qual es crea el Comitè d'Ètica de la Policia de
Catalunya. Pàg. 184. 2.7. DECRET 243/2007, de 6 de novembre, d'estructura del Departament
d'Interior,. Relacions Institucionals i .. anat produint el desplegament de substitució del cos de
mossos d'esquadra, iniciat l'any 1994,.
Libros antiguos y usados con título Parlament Catalunya. . INFORME AL PARLAMENT DE
CATALUNYA EMÈS PEL SINDIC DE GREUGES L´ANY 1991. Referencia . REGLAMENT
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA. Referencia Librería: 26044; ISBN: 8439330812;
GENERALITAT DE CATALUNYA; Barcelona. 1994.
21 Març 1996 . Síndic de Greuges. Informe al Parlament de Catalunya emès pel Síndic de
Greuges (Any 1995). 2275. Presentació. 2275. Llibre Primer. Primera Part. Secció 1. .. Com ja
vam fer en els informes de 1993 i de 1994, in- corporem un seguit . pels ciuta- dans, ja que, si
bé en l'Informe de 1994 es van comp-.
30 Juny 2016 . 2 de 2. Disposició addicional setzena al text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. ... El tècnic de
Joventut ha emès informe mitjançant el qual exposa que: ... El Síndic de Greuges de
Catalunya, a l'Informe sobre la pobresa energètica a.
5 Oct. 2012 . Assistència acte. Barcelona. Parlament Catalunya. 25/10/2011. Presentació
Informe. Badalona. Ajuntament. 26/10/2011. Acte Policies Locals. Mollet. Marineta. 02/11/2011
.. El Síndic Personer o Síndica Personera podrà establir convenis amb el Síndic de Greuges
(figura prevista en l'article 35 de.
4 Nov. 2006 . Abocador de Collcardús i gestió de residus al Vallès .. Un informe de la. Cambra
de Comerç de Barcelona (CCB) so- bre l'impacte econòmic de l'aeroport, as- senyalava que
l'any 2004 l'aeroport aporta- va el 2,9% del . que s'acaba incloent a la proposta d'Estatut
aprovada pel Parlament de Catalunya.
Si ara se celebressin les eleccions al Parlament, previstes per a d'aquí un any, CiU seria la força
més votada i ampliaria l'avantatge sobre el PSC a 10 punts. Així ho diu el Baròmetre Polític de
Catalunya elaborat per a 'El Periódico' pel Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública
(GESOP). El resultat de la federació, a qui.
A les teves mans la 4a edició de L'Estat del racisme a Catalunya 2012. Un informe independent
elaborat per SOS Racisme Catalunya, un document d'anàlisi i denúncia de les .. Prèviament el
Síndic de Greuges ha intentat visitar el centre en diferents ocasions, un ... L'abril de 1994

l'ajuntament de Barcelona obria el.
tractament de l'assetjament psicològic en el marc de les administracions públiques catalanes.
Informe extraordinari Novembre 2007/El. 1 noviembre 2007. de Vv.Aa.
23 Nov. 2017 . A les autoritats catalanes, els demana que s'aprovi la Llei de la Policia de
Catalunya que desplegui les competències assumides amb l'Estatut del 2006, ja que l'actual llei
és del 1994, quan els Mossos encara no estaven plenament desplegats pel territori. Així mateix,
demana que el Parlament, quan.
Activada l'alerta per forts vents27/12/2017La Direcció General de Protecció Civil (DGPC) ha
emès l'alerta del pla Ventcat . Els Reis d'Orient, guiats pel patge Shelín, arriben a Sant Feliu el
5 de gener29/12/2017El divendres 5 de gener, a les 18 h, els Reis Mags iniciaran des del Palau .
El campament del Patge Shelín.
22 Juny 2017 . il·lustra la portada de l'Informe 2016 de la Sindicatura Municipal de Greuges de
Sant Boi de Llobregat. Per il·lustrar ... Tot i semblar que s'estigui arribant al final de la
recessió, malauradament l'any 2016 encara ... l'assistència a actes promoguts pel Parlament de
Catalunya o pel Síndic de Greuges de.
26 Jul. 2015 . En la línia del que disposa l'article 152 del text refós de la Llei d'urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, s'estableix la possibilitat de desenvolupar programes
supralocals específics d'habitatge mentre no s'aprovi el Pla territorial sectorial d'habitatge i
sempre que no hi hagi hagut una concertació.
14 Ene 2014 . Al 21.10.1994, el libro era una El parlament de catalunya . 1932- 1936 PDF ISBN
(9781465001188) personal y el siguiente PDF formatos disponibles para la lectura libre en los
dispositivos móviles y para su descarga. Ensamblar libremente y obtener acceso ilimitado, no
sólo a la El parlament de.
CRÒNICA D'UNA OFENSIVA. PREMEDITADA. INFORME. LES CONSEQÜÈNCIES
SOBRE LES PERSONES DE CATALUNYA . Aquest document, si bé aplega un elevat
nombre d'aquests greuges, no els recull tots, ja que, . Catalunya de l'any 2006, aprovat primer
al Parlament el 2005, aprovat per les Corts espa-.
20 Juny 2016 . Comunicar l'adopció d'aquests acords al Parlament de Catalunya, a la.
Diputació de Barcelona i a .. i es dedica una consideració central a l'elaboració i els efectes de
l'informe d'esforç d'integració i a .. pediments de la moció són camins a explorar pel tema de la
immigració i que cal fer un estudi de les.
Afegeix · finançament de la Generalitat de Catalunya. Any 1994/El . Afegeix. Informe al
Parlament de Catalunya emès pel Síndic de Greuges. Any 1995 . Afegeix. Proyecto de
prevención en relación al consumo de drogas en las Fuerzas Armadas. Memoria 1992-1994.
Obertura de procediment i tramesa a la Comissió del Síndic de Greuges. 11608. 4.
INFORMACIÓ. 4.80. Síndic de Greuges. Informe al Parlament de Catalunya emès pel Síndic
de Greuges (Any 1996). 11608. Primera part. 1. Presentació. 11608. 1.1. El grau de compliment
dels objectius. 11608. 1.2. Variacions en l'Informe.
el marc bàsic establert per la Llei orgànica 6/. 2001, del 21 de desembre, d'universitats. Aquesta
és la primera llei d'universitats apro- vada pel Parlament de Catalunya, però té espe- cialment
en compte les normes aprovades els darrers anys en matèria d'universitats, algunes de les quals
han restat incorporades, amb les.
estaven ja previstes en l'Estatut d'autonomia de Catalunya, si bé no era explícita la seva
denomi- .. de control previ, pel que fa a les lleis catalanes, just abans de ser aprovades pel Ple,
a la manera del Conseil .. Comptes o el Síndic de Greuges, són comissionats del Parlament,
mentre que el Consell Consultiu no ho.
Vendedor: consuelollibreriacarlos (6.409) 100%, Ubicación del artículo: 08917, Realiza envíos
a: ES, Número de artículo: 162748354983 INFORME AL PARLAMENT DE CATALUNYA

EMÈS PEL SÍNDIC DE GREUGES. ANY 2001 (ED. RÚST. Titulo: INFORME AL
PARLAMENT DE CATALUNYA EMÈS PEL SÍNDIC DE.
al Parlament de Catalunya i al Síndic de Greuges, com a organisme avaluador. ... departament
al qual es va assignar al 2015 la provisió de mitjans de la GAIP, mentre no . de mediació *. 10
dies. Informe. APDCAT. 15 dies. EXPEDIENT: Reclamació, expedient, informes,
al·legacions, esmenes, etc. Consulta pels afectats.
1 Març 2017 . Per junta de govern local, en sessió celebrada el dia de febrer de 2017, s'han
aprovat les bases reguladores que regiran la convocatòria del procediment selectiu mitjançant
concurs-oposició, per a la provisió amb caràcter interí de la plaça de tresorer/a de ... Govern.
el síndic de Greuges. La sindicatura.
4 Maig 2017 . data 28-4-2017, presentada pel grup municipal del Partit Popular de Catalunya
sobre la no .. han vist que l'acta no reflecteix la literalitat que el seu grup expressa en tots els
punts de l'ordre del dia. ... Prendre coneixement de l'informe que s'acompanya emès per
l'Interventor sobre el compliment de les.
EL pRESIDENT. DE LA gENERALITAT DE CATALUNyA. Sia notori a tots els ciutadans que
el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i . pel que fa al cànon de l'aigua, les
modificacions dels seus elements quantitatius . part de la persona física que no pot fer front al
pagament del crèdit o préstec hipo-.
31 Oct 2010 . Para entender tanta fantasía y mentiras resultan esclarecedoras las declaraciones
al periodista Manuel Trallero, 30-11-09, del anterior presidente de Caixa Catalunya, el
defenestrado familiar de Narcís Serra, Antoni Serra Ramoneda; “No es cierto que me enfadase
con Montilla. Me molestó que para decir.
15 Oct. 2013 . L‟objectiu d‟aquest informe és presentar el grau de compliment del principi de
lleialtat institucional de . El principi de lleialtat institucional queda recollit tant a l‟Estatut
d‟autonomia de Catalunya. (EAC) com a la ... No acceptació de la proposta de Pacte fiscal
acordat pel Parlament de Catalunya. El.
ASSETJAMENT URBANÍSTIC : Tota actuació o omissió amb abús de dret que té l'objectiu de
pertorbar la persona assetjada en l'ús pacífic del seu habitatge i crear-li un entorn hostil, ja
sigui en l'aspecte material, en el personal o en el social, amb la finalitat última de forçar-la a
adoptar una decisió no volguda sobre el dret.
Compre o livro Informe al Parlament de Catalunya emès pel Síndic de Greuges. Any 1994 na
Amazon.com.br: confira as ofertas para livros em inglês e importados.
Avaluació i Tria Documental de Catalunya (CNAATD) un òrgan que parteix de l'experiència .
de l'any 2008 incorpora funcions vinculades a la gestió de l'accés a la documentació de les
administracions públiques de. Catalunya. 1. El rol que ocupa la .. Si no hi ha cap cas que
requereixi l'emissió d'informes la comissió.
28 Jul. 2017 . Passada la proposta a votació és aprovada per unanimitat, d'acord al següent
tenor literal: “Vist l'escrit rebut en data 30.6.2017, reg. entrada del Departament de Treball,.
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya en relació a la preparació de l'Ordre de
Festes Locals a Catalunya per a l'any.
EL SÍNDIC DE GREUGES. DE CATALUNYA. EN DEFENSA DELS DRETS LINGÜÍSTICS.
DE LES PERSONES. (1984-2005). ANÀLISI DETALLADA .. La part de Normalització
Lingüística de tots els informes al Parlament des de l'any 1984 i la Compareixença en matèria
de normalització lingüística en l'àmbit de.
Els primers temps el nom de Catalunya es vinculà al territori dominat pel comte de Barcelona,
aproximadament el que seria anomenat Catalunya Vella, però al ... El 2007 pot ésser
considerat, en l'àmbit econòmic, com l'any pont entre la llarga etapa d'expansió començada el
1994 i el futur que s'obrí a partir d'aleshores.

3 Febr. 2015 . (5,9 i 6,3, respectivament) . Els resultats de l'enquesta també ajuden a explicar el
creixement de les actuacions portades a terme pel Síndic a causa del nombre més alt de
queixes rebudes any rere any . Resta, només, agrair a l'equip humà del. Síndic de Greuges de
Catalunya la seva professionalitat .
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