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DEPARTAMENT
DE BENESTAR I FAMÍLIA

CORRECCIÓ D’ERRADES
a la Resolució BEF/2000/2005, de 28 de maig, per
la qual es resol la convocatòria de concurs especí-
fic de mèrits i capacitats per a la provisió de sis llocs
de treball del Departament de Benestar i Família
(DOGC núm. 4416, pàg. 19652, de 30.6.2005).

Havent observat errades al text de l’esmen-
tada Resolució, tramès al DOGC i publicat al
núm. 4416, pàg. 19652, de 30.6.2005, se’n deta-
lla l’oportuna correcció:

A la pàg. 19652, on diu:
“—4 Destinar el senyor Carles Vinyals i Bai-

ges al lloc de coordinador de la Representació
i Defensa de l’Institut Català d’Assistència i
Serveis Socials de la Secretaria General del
Departament de Benestar i Família.”,
ha de dir:

“—4 Destinar el senyor Carles Viñals i Bai-
ges al lloc de coordinador de la Representació
i Defensa de l’Institut Català d’Assistència i
Serveis Socials de la Secretaria General del
Departament de Benestar i Família.”.

I on diu:
“—6 Destinar la senyora Elena Fernández i

Díaz al lloc de responsable de Processos de la
Direcció de Serveis del Departament de Ben-
estar i Família.”,
ha de dir:

“—6 Destinar la senyora Elena Fernández i
Genero al lloc de responsable de Processos de
la Direcció de Serveis del Departament de Ben-
estar i Família.”.

Barcelona, 1 de juliol de 2005

ANNA SIMÓ I CASTELLÓ

Consellera de Benestar i Família

(05.182.113)

*

DEPARTAMENT
D’UNIVERSITATS,
RECERCA I SOCIETAT
DE LA INFORMACIÓ

RESOLUCIÓ
UNI/2298/2005, de 19 de juliol, de cessament i no-
menament de la presidenta de la Comissió de pro-
fessorat lector i professorat col·laborador de
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Univer-
sitari de Catalunya.

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya té com a objectiu l’ava-
luació, l’acreditació i la certificació de la qualitat
en l’àmbit de les universitats i dels centres d’en-
senyament superior de Catalunya.

De conformitat amb el que disposa l’article
145.2.a) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’uni-
versitats de Catalunya, el president o la presi-
denta de la Comissió de professorat lector i
professorat col·laborador de l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
és nomenat per la persona titular del departa-
ment competent en matèria d’universitats en-
tre persones de reconegut prestigi acadèmic.

És per això que,

RESOLC:

Article 1
La senyora Teresa Garcia-Milà cessa com a

presidenta de la Comissió de professorat lector
i professorat col·laborador de l’Agència per a
la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya i se li agraeixen els serveis prestats.

Article 2
Nomenar la senyora Maria Lluïsa Hernanz

i Carbó presidenta de la Comissió de professorat
lector i professorat col·laborador de l’Agència
per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya.

Barcelona, 19 de juliol de 2005

CARLES SOLÀ I FERRANDO

Conseller d’Universitats, Recerca
i Societat de la Informació

(05.202.165)

*

DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
RAMADERIA I PESCA

EDICTE
de 26 de juliol de 2005, pel qual es notifica la
resolució d’incoació d’expedient disciplinari al
senyor José Abad Rigola.

Atès que no ha estat possible practicar la
notificació de la Resolució d’1 de juliol de 2005,
del secretari general del Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca, per la qual s’incoa
expedient disciplinari al funcionari del cos de
titulació superior de la Generalitat de Catalunya,
veterinaris, al senyor José Abad Rigola amb
DNI núm. 36.924.884V, es notifica a la persona
interessada que, en aplicació del que disposa
l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, la
Resolució d’incoació és a la seva disposició al
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca,
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, planta
7a, al Servei de Gestió de Recursos Humans,
08007 Barcelona, de dilluns a divendres en ho-
rari d’oficina, i que se’l cita perquè comparegui
el dia 7 de setembre de 2005 a les 10 hores a la
7 planta, de Gran Via de les Corts Catalanes,
612-614, 08007 Barcelona, a fi de prendre-li de-
claració en relació amb l’expedient disciplina-
ri que es notifica per aquest Edicte.

Barcelona, 26 de juliol de 2005

ALÍCIA CORRAL I SOLÀ

Instructora de l’expedient

(05.206.039)

*




