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UNIVERSITAT DE BARCELONA

RESOLUCIÓ
d’1 de desembre de 2005, per la qual s’anuncia
concurs públic, pel procediment obert, per a la
contractació d’obres de reforma.

De la Universitat de Barcelona per la qual
s’anuncia concurs públic, per procediment obert,
per a la contractació de les obres de reforma que
s’esmenten a continuació:

1.- Entitat adjudicatària: Universitat de Bar-
celona, Gran via de les Corts Catalanes, 585,
08007-BARCELONA.

2.- Oficina que tramita l’expedient: Esports
UB.

3.- Objecte: Obres de reforma dels vestidors
exteriors ubicats al costat del pavelló d’Esports.

Procediment obert i forma d’adjudicació, per
concurs.

Pressupost total de licitació: 92.975,65 euros, IVA
inclòs, segons s’indica en el punt 3.1 del Plec de
Clàusules Administratives Particulars.

4.- Garantia provisional: 2% de l’import mà-
xim de licitació.

5.- Classificació empresarial: Grup C – sub-
grup 4 – categoria B

Grup J – subgrup 4 – categoria A

6.- Documentació a presentar: L’exigida al
Plec de Clàusules Administratives Particulars
i Prescripcions Tècniques. La proposició econò-
mica es presentarà en el model indicat a tal efec-
te al Plec.

7.- Exhibició i consulta de la documentació:
Esports, Av. Diagonal, 695-701, 08028 Barcelona.
Horari: De 9.00 a 19.30 hores, de dilluns a diven-
dres. Tel. 93.403.93.55/53. Fax. 93.403.93.33.

8.- Lloc de presentació de proposicions: Els
registres de centre de la Universitat de Bar-
celona (consultar http://www.ub.edu/organitza-
cio/registre/info_gral/ubicacio_horaris.pdf)

9.- Termini de presentació de proposicions: 26
dies naturals a comptar des del següent al de la
publicació d’aquest anunci al DOGC.

10.- Obertura de pliques: Es realitzarà per la
Mesa de Contractació, en acte públic i tindrà lloc
a les 12 h del dia 18 de gener de 2006 a la UT de
Competicions d’Esports, Av. Diagonal, 695-701,
08028-BARCELONA.

L’import de la publicació del present anun-
ci serà per compte de l’adjudicatari.

Barcelona, 1 de desembre de 2005

M. ASSUMPTA RIVERA I VALL

Cap d’Esports

PG-141023 (05.347.003)
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ANUNCI
de licitació d’un contracte de consultoria i assis-
tència.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Centre de Telecomunicacions

i Tecnologies de la Informació de la Generali-
tat de Catalunya.

b) Dependència: Àrea d’Assessoria Estratè-
gica.

c) Número d’expedient: CA/CTTI/47/05.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: suport a la realit-

zació del Pla director de telefonia per al Depar-
tament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

b) Termini d’execució: des de la signatura del
contracte fins al 30 de setembre de 2006.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adju-
dicació

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.

—4 Pressupost màxim de licitació
El pressupost màxim és de 70.000 euros, IVA

inclòs.

—5 Garanties
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Centre de Telecomunicacions i

Tecnologies de la Informació.
b) Domicili: Passeig de Gràcia, 11, escala

A, 3r 3a.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08007.
d) Horari: de 9 a 14 hores i de 15 a 17.30 hores.
e) Telèfon: 93.484.20.00.
f) Telefax: 93.484.20.10.
g) Adreça electrònica: correu.ctti@gencat.net.

—7 Requisits específics del contractista
Els que estableix el plec de clàusules admi-

nistratives d’aquest concurs.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data i hora límit de presentació: 9 de ge-

ner de 2006, a les 12 hores.
b) Documentació a presentar: la que s’es-

menta en el plec de clàusules administratives
particulars.

c) Lloc de presentació:
Entitat: Centre de Telecomunicacions i Tec-

nologies de la Informació.
Domicili: Passeig de Gràcia, 11, escala A, 3r

3a.
Localitat i codi postal: Barcelona 08007.
d) Termini durant el qual el licitador està

obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos des de
la data d’obertura pública de les proposicions.

e) Admissió de variants: no s’admeten.

—9 Obertura de proposicions
a) Entitat: Centre de Telecomunicacions i

Tecnologies de la Informació.
b) Domicili: Passeig de Gràcia, 11, escala A,

3r 3a.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08007.
d) Data: 13 de gener de 2006 a les 12 h.
e) Hora: 12 hores.

—10 Criteris d’adjudicació
Els que estableix el plec de clàusules admi-

nistratives d’aquest concurs.

—11 Despeses de l’Anunci: seran a càrrec dels
adjudicataris.

—12 Pàgina web on es poden obtenir els plecs:
http://www.gencat.net/dursi/licitacions.

Barcelona, 2 de desembre de 2005

JORDI BOSCH I GARCIA

Director gerent

(05.335.177)

AGÈNCIA PER A LA QUALITAT
DEL SISTEMA UNIVERSITARI
DE CATALUNYA

EDICTE
de 14 de desembre de 2005, de notificació dels
acords de les comissions específiques de la Co-
missió de Professorat Lector i Professorat Col·-
laborador de l’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya.

D’acord amb el que preveuen els articles 59.5
i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rè-
gim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, es notifica a les
persones que han presentat la sol·licitud correspo-
nent a la tercera convocatòria de l’any 2005 en
relació amb el procediment que estableix la Re-
solució UNI/3387/2004, de 7 de desembre, per la
qual es dóna publicitat a l’Acord núm. 2 de la
Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·-
laborador de l’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya de 30 de novembre
de 2004, pel qual s’aprova el procediment per a
l’emissió dels informes previs a la selecció per a la
contractació de professorat lector i professorat col·-
laborador de les universitats públiques, d’acord
amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats
de Catalunya, per a l’any 2005, que les comissions
específiques de la Comissió de Professorat Lector
i Professorat Col·laborador han emès els informes
corresponents aquest procediment.

La notificació mitjançant aquest Edicte va
dirigida a les persones que, un cop intentada la
notificació individual, aquesta no s’ha pogut dur
a terme. Per tal que puguin tenir coneixement
del contingut dels acords de les comissions es-
pecífiques esmentades, poden comparèixer a la
seu d’AQU Catalunya, Via Laietana, 28, 5a
planta, 08003 Barcelona.

Contra aquests acords, que no exhaureixen
la via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs d’alçada davant la pre-
sidenta de la Comissió de Professorat Lector i
Professorat Col·laborador, en el termini d’un
mes comptador a partir de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest Edicte al DOGC, d’acord amb
el que preveuen els articles 114 i 115 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener.

Barcelona, 14 de desembre de 2005

GEMMA RAURET I DALMAU

Directora

(05.335.016)
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