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DEPARTAMENT
D’UNIVERSITATS,
RECERCA I SOCIETAT
DE LA INFORMACIÓ

AGÈNCIA PER A LA QUALITAT
DEL SISTEMA UNIVERSITARI
DE CATALUNYA

EDICTE
de 2 d’agost de 2004, de notificació dels acords
de les comissions específiques de la Comissió de
professorat lector i professorat col·laborador de
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Univer-
sitari de Catalunya.

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 administratiu comú, es noti-
fica a les persones que han presentat la sol·licitud
en el marc del procediment establert en la Re-
solució UNI/3768/2003, de 9 de desembre, per
la qual es dóna publicitat a l’Acord de la Comissió
de Professorat Lector i Professorat Col·labo-
rador de l’Agència per a la Qualitat del Siste-
ma Universitari de Catalunya de 28 de novem-
bre de 2003, pel qual s’aprova el procediment
per a l’emissió dels informes previs a la selecció
per a la contractació de professorat lector i pro-
fessorat col·laborador de les universitats públi-
ques per a l’any 2004, d’acord amb la Llei 1/2003,
de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, que
les Comissions Específiques de la Comissió de
Professorat Lector i Professorat Col·laborador
han emès els informes corresponents a 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 de la
Presidenta de la Comissió de Professorat Lec-
tor 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, 2 d’agost de 2004

GEMMA RAURET I DALMAU

Directora

(04.203.117)

*

Barcelona, 16 de juny de 2004

PABLO HERRÁEZ VILAS

Cap del Departament de Concessions

(04.174.058)

*

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

ANUNCI
de l’Agència Tributària, de citació per a notifi-
cació per compareixença (REL. 24- 04 URG.).

D’acord amb el que estableix l’article 112 de
la Llei general tributària, (Llei 58/2003, de 17 de
desembre, el Cap de la Unitat de la Dependèn-
cia Regional de Recaptació de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària a Catalunya.

FA SABER: Que per causes no imputables
a l’Administració Tributària no ha estat possi-
ble notificar als interessats o als seus represen-
tants segons els procediments que s’indiquen en
la relació annexa i és per això que, desprès d’ha-
ver realitzat els intents de notificació exigits,
SE’LS CITA perquè en el termini de 15 dies
naturals, comptats a partir del següent de la pu-
blicació d’aquest anunci, compareguin davant
l’Administració o Unitat de Recaptació que
s’indica en la relació a fí d’ésser notificats regla-
mentàriament.

Cas de no comparèixer en el termini i lloc
assenyalats, la notificació es considerarà produ-
ïda a tots els efectes legals a partir del dia següent
al venciment del termini esmentat.

Barcelona, 29 de juliol de 2004

ALEJANDRO MUÑOZ MÁRMOL

Cap de la unitat

RELACIÓ ANNEXA

INTERESAT: LOS CABALLEROS E ISCAR
ASOCIADOS, S
NIF: B17253964
PROCEDIMENT: VALORACION B EM-
BARGA
REFERENCIA: 17600
A FISCAL:  0417100378347
LLOC DE COMPAREIXENÇA: 17600 DE-
LEG. GIRONA-AV JAUME I, 47

PG-106070 (04.212.002)

CALZADO ANATÓMICO BRITTE, SCCL

ANUNCI
de Calzado Anatòmico Britte, SCCL, sobre dis-
solució de la societat.

Comunica: Que l’entitat, amb número CIF
F60020922 i inscrita amb número de Registre
BN-3583, en l’ Assemblea General de Socis,
Ordinària i Universal, celebrada el dia 30 de juny
de 2004, en el domicili social de l’entitat, acor-
da per unanimitat la dissolució i liquidació,
nomenant a JOAN RIPOLL SOLER liquida-
dor dels havers, no existint en el balanç cap
operació amb tercers pendent de liquidar i del
que resulten les següents xifres: ACTIU: Tre-
soreria = 24459.40 euros; PASIU: Fons Social =
24459,40 euros.

Sitges, 30 de juny de 2004

JOAN RIPOLL SOLER

Liquidador

PG-105483 (04.209.025)
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