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CIêPEKC"RGT"C"NC"SWCNKVCV"FGN"UKUVGOC
WPKXGTUKVCTK"FG"ECVCNWP[C

EDICTE

fÓ33"fÓqevwdtg"fg"4229."fg"pqvkÝecek„"fgnu"ceqtfu"fg"ngu"eqokuukqpu"rgt"c"nÓcetg-
fkvcek„"fg"tgegtec"fg"nc"Eqokuuk„"fÓCxcnwcek„"fg"nc"Tgegtec"fg"nÓCiflpekc"rgt"c"nc"
Swcnkvcv"fgn"Ukuvgoc"Wpkxgtukvctk"fg"Ecvcnwp{c0

D’acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
cfokpkuvtcvkw"eqo¿."gu"pqvkÝec"c"ngu"rgtuqpgu"swg"jcp"rtgugpvcv"nc"uqnánkekvwf"eqt-
tgurqpgpv"c"nc"rtkogtc"eqpxqecv”tkc"fg"nÓcp{"4229"gp"tgncek„"cod"gn"rtqegfkogpv"
que estableix la Resolució EDU/3208/2006, de 5 d’octubre, per la qual es dóna 
publicitat al procediment per a l’emissió de l’acreditació de recerca, d’acord amb la 
Nngk"314225."fg"3;"fg"hgdtgt."fÓwpkxgtukvcvu"fg"Ecvcnwp{c."swg"ngu"eqokuukqpu"rgt"c"
l’acreditació de recerca han emès l’acreditació o la seva denegació corresponents 
a aquest procediment.

Ckz‡"ocvgkz."nc"pqvkÝecek„"okvlcp›cpv"cswguv"Gfkevg"xc"fktkikfc."vcodfi."c"ngu"
rgtuqpgu"tgurgevg"c"ngu"swcnu."wp"eqr"kpvgpvcfc"nc"pqvkÝecek„"kpfkxkfwcn."cswguvc"
no s’ha pogut dur a terme. Per tal que puguin tenir coneixement del contingut dels 
acords de les comissions esmentades, poden comparèixer a la seu de l’Agència per 
c"nc"Swcnkvcv"fgn"Ukuvgoc"Wpkxgtukvctk"fg"Ecvcnwp{c."Xkc"Nckgvcpc."4:."7c"rncpvc."
08003 Barcelona.

Contra aquests acords, que no exhaureixen la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar recurs d’alçada davant el president de la Comissió 
d’Avaluació de la Recerca en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà 
fg"nc"rwdnkecek„"fÓcswguv"Gfkevg"cn"FQIE."fÓceqtf"cod"gn"swg"rtgxgwgp"gnu"ctvkengu"
114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les adminis-
vtcekqpu"r¿dnkswgu"k"fgn"rtqegfkogpv"cfokpkuvtcvkw"eqo¿."oqfkÝecfc"rgt"nc"Nngk"
4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 11 d’octubre de 2007

JAVIER BARÁ TEMES

Director

*29049:0264+
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CIêPEKC"RGT"C"NC"SWCNKVCV"FGN"UKUVGOC
WPKXGTUKVCTK"FG"ECVCNWP[C

EDICTE

fÓ33"fÓqevwdtg"fg"4229."fg"pqvkÝecek„"fgnu"ceqtfu"fg"ngu"eqokuukqpu"rgt"c"nÓcetgfk-
vcek„"fg"tgegtec"cxcp›cfc"fg"nc"Eqokuuk„"fÓCxcnwcek„"fg"nc"Tgegtec"fg"nÓCiflpekc"
rgt"c"nc"Swcnkvcv"fgn"Ukuvgoc"Wpkxgtukvctk"fg"Ecvcnwp{c0

D’acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
cfokpkuvtcvkw"eqo¿."gu"pqvkÝec"c"ngu"rgtuqpgu"swg"jcp"rtgugpvcv"nc"uqnánkekvwf"eqt-
tgurqpgpv"c"nc"rtkogtc"eqpxqecv”tkc"fg"nÓcp{"4229"gp"tgncek„"cod"gn"rtqegfkogpv"
que estableix la Resolució EDU/3209/2006, de 5 d’octubre, per la qual es dóna pu-
blicitat al procediment per a l’emissió de l’acreditació de recerca avançada, d’acord 
cod"nc"Nngk"314225."fg"3;"fg"hgdtgt."fÓwpkxgtukvcvu"fg"Ecvcnwp{c."swg"ngu"eqokuukqpu"
per a l’acreditació de recerca avançada han emès l’acreditació o la seva denegació 
corresponents a aquest procediment.

Ckz‡"ocvgkz."nc"pqvkÝecek„"okvlcp›cpv"cswguv"Gfkevg"xc"fktkikfc."vcodfi."c"ngu"
rgtuqpgu"tgurgevg"c"ngu"swcnu."wp"eqr"kpvgpvcfc"nc"pqvkÝecek„"kpfkxkfwcn."cswguvc"
no s’ha pogut dur a terme. Per tal que puguin tenir coneixement del contingut dels 
ceqtfu"fg"ngu"eqokuukqpu"guogpvcfgu."rqfgp"eqorctflkzgt"c"nc"ugw"fÓCSW"Ecvcnwp{c."
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 el president de la Comissió 
d’Avaluació de la Recerca en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà 
fg"nc"rwdnkecek„"fÓcswguv"Gfkevg"cn"FQIE."fÓceqtf"cod"gn"swg"rtgxgwgp"gnu"ctvkengu"
114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les adminis-
vtcekqpu"r¿dnkswgu"k"fgn"rtqegfkogpv"cfokpkuvtcvkw"eqo¿."oqfkÝecfc"rgt"nc"Nngk"
4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 11 d’octubre de 2007

JAVIER BARÁ TEMES

Director

*29049:0266+
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	DISPOSICIONS
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	ORDRE
	PTO/356/2007, de 3 d’octubre, per la qual es dóna publicitat a la relació de les taxes vigents que gestiona el Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	RESOLUCIÓ
	JUS/3052/2007, de 28 de setembre, per la qual es dóna publicitat a la donació realitzada per l’Associació Cultural Lantana Sifasol a favor del Departament de Justícia.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
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	AAR/358/2007, d’1 d’octubre, per la qual s’incrementa la quantia dels ajuts destinats a l’execució de programes sanitaris, convocats per l’Ordre AAR/157/2007, de 17 de maig.
	RESOLUCIÓ
	AAR/3053/2007, de 8 d’octubre, per la qual s’adopta decisió favorable a la sol·licitud d’inscripció de la Denominació d’Origen Protegida Pera de Lleida.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	RESOLUCIÓ
	TRE/3041/2007, de 24 d’abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Castellar Vidrio, SA, per als anys 2006-2010 (codi de conveni núm. 0811321).
	RESOLUCIÓ
	TRE/3042/2007, de 24 d’abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Viladecavalls per al període 1.4.2007-31.12.2009 (codi de conveni núm. 0809692).
	RESOLUCIÓ
	TRE/3043/2007, de 24 d’abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord regulador de les condicions de treball dels funcionaris de l’Ajuntament de Viladecavalls per al període 01.04.2007-31.12.2009 (codi de conveni núm. 0809612).
	RESOLUCIÓ
	TRE/3044/2007, de 3 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA (sanejament urbà de l’Hospitalet de Llobregat)
	 (codi de conveni núm. 0806771).
	RESOLUCIÓ
	TRE/3045/2007, de 21 d’agost, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial per a l’any 2007 del Conveni col·lectiu de treball del sector de comerç de cansaladers, carnissers, despulles comestibles i detallistes d’avi
	ram, ous i caça de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0800755).
	RESOLUCIÓ
	TRE/3046/2007, de 21 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació dels Acords complementaris al 3r Conveni col·lectiu de treball del Conselh Generau d’Aran, personal laboral, per a l’any 2007 (codi de conveni núm. 2500762).
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	RESOLUCIÓ
	TRE/3047/2007, de 24 de setembre, per la qual es disposa el registre i la publicació del Conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de la Sénia (codi de conveni núm. 4302992).
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	SINDICATURA DE Comptes
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	de 21 de setembre de 2007, de convocatòria de concurs oposició per a la provisió d’una plaça del grup A, especialitat documentalista, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
	RESOLUCIÓ
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	GAP/3050/2007, de 4 d’octubre, de convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats per proveir llocs de treball del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, salut pública (convocatòria de provisió núm. FP/009/2007).
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/3049/2007, de 3 d’octubre, de cessament i nomenament de vocals del Consell Català de la Salut.
	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/3051/2007, de 19 de setembre, de convocatòria pública per a la provisió, per concurs de mèrits, del lloc de director/a Econòmic Financer de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, dependent de l’Institut Català de la Salut (convocatòria C
	H-2007-3).
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
	RESOLUCIÓ
	de 24 de juliol de 2007, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a places d’agregat en règim de contracte laboral.
	UNIVERSITAT DE LLEIDA
	RESOLUCIÓ
	de 8 d’octubre de 2007, per la qual es fa pública la llista d’aspirants que han superat el concurs de selecció per cobrir places de personal laboral en règim de contracte laboral indefinit, convocades per resolució de 25 d’octubre (DOGC núm. 4764 de 20.11
	.2006).
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	DE LA PRESIDÈNCIA
	ENTITAT AUTÒNOMA DEL DIARI OFICIAL
	I DE PUBLICACIONS de la generalitat
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de subministrament.
	DEPARTAMENT
	DE LA VICEPRESIDÈNCIA
	AGÈNCIA CATALANA DE COOPERACIÓ
	AL DESENVOLUPAMENT
	EDICTE
	de 15 de maig de 2007, de notificació de resolució d’inici d’expedient de revocació d’una subvenció.
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	eNTITAT AUTÒNOMA DE JOCS I APOSTES
	DE LA GENERALITAT
	RESOLUCIÓ
	IRP/3026/2007, de 6 de setembre, per la qual es fan públics els resultats dels sorteigs de la Lotto 6/49 i de la variant Jòquer, núm. 2065 i 2066, dels dies 1 i 4 d’agost de 2007, respectivament.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3027/2007, de 6 de setembre, per la qual es fan públics la combinació guanyadora i el número Diana dels sorteigs de la loteria Super 10 dels dies 30 i 31 de juliol i 1, 2, 3, 4 i 5 d’agost de 2007.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3028/2007, de 6 de setembre, per la qual es fa pública la combinació guanyadora dels sorteigs de la loteria Trio dels dies 30 de juliol al 5 d’agost de 2007.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3029/2007, de 12 de setembre per la qual es fan públics la combinació guanyadora i el número Diana dels sorteigs de la loteria Super 10 dels dies 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 d’agost de 2007.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3030/2007, de 12 de setembre, per la qual es fa pública la combinació guanyadora dels sorteigs de la loteria Trio dels dies 6 al 12 d’agost de 2007.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3031/2007, de 12 de setembre, per la qual es fan públics la combinació guanyadora i el número Diana dels sorteigs de la loteria Super 10 dels dies 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19 d’agost de 2007.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3032/2007, de 12 de setembre, per la qual es fan públics els resultats dels sorteigs de la Lotto 6/49 i de la variant Jòquer, núm. 2071 i 2072, dels dies 22 i 25 d’agost de 2007, respectivament.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3033/2007, de 12 de setembre, per la qual es fan públics la combinació guanyadora i el número Diana dels sorteigs de la loteria Super 10 dels dies 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26 d’agost de 2007.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3034/2007, de 12 de setembre, per la qual es fa pública la combinació guanyadora dels sorteigs de la loteria Trio dels dies 20 al 26 d’agost de 2007.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3035/2007, de 12 de setembre, per la qual es fan públics la combinació guanyadora i el número Diana dels sorteigs de la loteria Super 10 dels dies 27, 28, 29, 30 i 31 d’agost i 1 i 2 de setembre de 2007.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3036/2007, de 12 de setembre, per la qual es fa pública la combinació guanyadora dels sorteigs de la loteria Trio dels dies 27 d’agost al 2 de setembre de 2007.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3037/2007, de 12 de setembre, per la qual es fan públics els resultats dels sorteigs de la Lotto 6/49 i de la variant Jòquer, núm. 2067 i 2068, dels dies 8 i 11 d’agost de 2007, respectivament.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3038/2007, de 12 de setembre, per la qual es fan públics els resultats dels sorteigs de la Lotto 6/49 i de la variant Jòquer, núm. 2069 i 2070, dels dies 15 i 18 d’agost de 2007, respectivament.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3039/2007, de 12 de setembre, per la qual es fan públics els resultats dels sorteigs de la Lotto 6/49 i de la variant Jòquer, núm. 2073 i 2074, dels dies 29 d’agost i 1 de setembre de 2007, respectivament.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3040/2007, de 12 de setembre, per la qual es fa pública la combinació guanyadora dels sorteigs de la loteria Trio dels dies 13 al 19 d’agost de 2007.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	INSTITUT CATALÀ DEL CRÈDIT AGRARI
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de consultoria i assistència.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 4 d’octubre de 2007, de notificació d’una resolució dictada en l’expedient d’expropiació dels béns i els drets afectats per l’execució de la remodelació del barri del sud-oest del Besòs, de Barcelona.
	pel qual es fa pública la modificació d’un anunci de licitació de cinc contractes de consultoria i assistència.
	GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	EDICTE
	de 18 de setembre de 2007, pel qual es dóna publicitat a la Resolució de 13 de març de 2007, d’adjudicació d’un subministrament per als hospitals i centres d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (exp. 07CA0000814).
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	INSTITUT DE RECERCA
	I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES
	ANUNCI
	pel qual es fa públic l’adjudicació d’un contracte d’obra, d’acord amb el que estableix l’article 93 del Reial Decret Legislatiu 2/2000.
	Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA
	RESOLUCIÓ
	AAR/3054/2007, de 4 d’octubre, per la qual es dóna possessió definitiva de les finques de reemplaçament de la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Vilanova de l’Aguda.
	RESOLUCIÓ
	AAR/3055/2007, de 4 d’octubre, per la qual es dóna possessió definitiva de les finques de reemplaçament de la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal d’Oliola (zona nord).
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA
	UNIVERSITARI DE CATALUNYA
	EDICTE
	d’11 d’octubre de 2007, de notificació dels acords de les comissions per a l’acreditació de recerca de la Comissió d’Avaluació de la Recerca de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
	EDICTE
	d’11 d’octubre de 2007, de notificació dels acords de les comissions per a l’acreditació de recerca avançada de la Comissió d’Avaluació de la Recerca de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
	INSTITUT CATALÀ
	D’ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS
	ANUNCI
	pel qual es fa públic el concurs dels serveis de neteja parcial de la planta baixa de la residència per a gent gran de Mataró.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	EDICTE
	de 8 d’octubre de 2007, de notificació de la resolució d’aprovació del Projecte constructiu del sistema Pobla de Segur: col·lectors en alta de Pobla de Segur. Nucli Sant Joan de Vinyafrescal, al terme municipal de la Pobla de Segur (Pallars Jussà) (clau S
	-AA-01227-P).
	EDICTE
	de 8 d’octubre de 2007, de notificació de la resolució d’aprovació del Projecte d’obres complementàries a la depuradora d’Espot i sanejament d’Estaís, als termes municipals d’Espot i la Guingueta d’Àneu (Pallars Sobirà) (clau S-CA-00051-P).
	ANUNCI
	d’informació pública del lloc, el dia i les hores per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades per l’execució del projecte d’obra per a la construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals del sistema de sanejament de l’Alt
	 Maresme Nord als termes municipals de Tordera i Pineda de Mar.
	ANUNCI
	d’informació pública del lloc, el dia i l’hora per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades per l’execució del Projecte constructiu de desviament del col·lector de Llevant de Mont-roig del Camp, al terme municipal de Mont-roig d
	el Camp.
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	UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
	RESOLUCIÓ
	de 21 de setembre de 2007, per la qual s’anuncia concurs públic de Serveis 2684/2007-Assistència sanitària al Servei Assistencial de Salut.
	RESOLUCIÓ
	de 21 de setembre de 2007, per la qual s’anuncia concurs públic per a la contractació de la concessió de l’explotació del servei 2685/2007-Medicina esportiva al Servei Assistencial de Salut.
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