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RESOLUCIÓ
IUE/2962/2007, d’1 d’octubre, per la qual es dóna publicitat al procediment per a 
l’emissió de l’acreditació de recerca avançada, d’acord amb la Llei 1/2003, de 19 
de febrer, d’universitats de Catalunya.

Atès que en data 28 de setembre de 2007 la Comissió d’Avaluació de la Recerca 
cxcp›cfc"fg"nÓCiflpekc"rgt"c"nc"Swcnkvcv"fgn"Ukuvgoc"Wpkxgtukvctk"fg"Ecvcnwp{c"xc"
aprovar el procediment per a l’emissió de l’acreditació de recerca avançada, d’acord 
amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya,

RESOLC:

Swg"gu"rwdnkswk"‡pvgitcogpv"cn"FQIE"nÓCeqtf"fg"4:"fg"ugvgodtg"fg"4229"fg"nc"
Comissió d’Avaluació de la Recerca, pel qual s’aprova el procediment per a l’emissió 
de l’acreditació de recerca avançada, d’acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, 
d’universitats de Catalunya.

Barcelona, 1 d’octubre de 2007

ANTONI SERRA I RAMONEDA

President

ACORD

número 3 de la Comissió d’Avaluació de la Recerca, de 28 de setembre de 2007, pel 
qual s’aprova procediment per a l’emissió de l’acreditació de recerca avançada, 
d’acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.

Atès que l’article 46.a) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, 
guvcdngkz"swg"nÓceefiu"c"nc"wpkxgtukvcv"gp"nc"Ýiwtc"eqpvtcevwcn"fg"rtqhguuqtcv"eqpvtcevcv"
doctor amb caràcter permanent es pot fer en la categoria de catedràtic o catedràtica, 
que suposa una carrera docent i investigadora consolidada;

Atès que l’article 47 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya 
estableix, que per ser admès als processos selectius que convoquin les universitats 
per accedir-hi com a catedràtic o catedràtica, les persones candidates han de tenir 
wpc"cetgfkvcek„"fg"tgegtec"cxcp›cfc"fg"nÓCiflpekc"rgt"c"nc"Swcnkvcv"fgn"Ukuvgoc"
Universitari de Catalunya;

Atès que els articles 140.1.g) i 146.1 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats 
de Catalunya, estableixen que l’emissió de les acreditacions de recerca avançada 
fiu"hwpek„"fg"nc"Eqokuuk„"fÓCxcnwcek„"fg"nc"Tgegtec"fg"nÓCiflpekc"rgt"c"nc"Swcnkvcv"
del Sistema Universitari de Catalunya;

Atès que, tal com estableix l’article 148.1 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’uni-
xgtukvcvu"fg"Ecvcnwp{c."ngu"eqokuukqpu"cxcnwcfqtgu"fg"nÓCiflpekc"rgt"c"nc"Swcnkvcv"fgn"
Sistema Universitari de Catalunya actuen amb independència, la Comissió d’Ava-
luació de la Recerca és competent per aprovar el procediment per a l’acreditació 
de recerca avançada que li correspon emetre, d’acord amb l’article 17 del Decret 
;514225."fÓ3"fÓcdtkn."rgn"swcn"uÓcrtqxgp"gnu"Guvcvwvu"fg"nÓCiflpekc"rgt"c"nc"Swcnkvcv"
del Sistema Universitari de Catalunya.

¡u"rgt"ckz”"swg"nc"Eqokuuk„"fÓCxcnwcek„"fg"nc"Tgegtec"ceqtfc<

—1 Aprovar el procediment per a l’emissió de les acreditacions de recerca avan-
çada relatives a la categoria de catedràtic i catedràtica de les universitats públiques, 
que consta annex al present Acord.
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—2 Les sol·licituds es poden presentar via telemàtica a través del portal Serveis 
i Tràmits de la Generalitat de Catalunya (www.cat365.net) o en suport paper.

Ï5" Swg"gn"rtgukfgpv"fg"nÓCiflpekc"rgt"c"nc"Swcnkvcv"fgn"Ukuvgoc"Wpkxgtukvctk"fg"
Catalunya doni publicitat del present Acord al DOGC, i garanteixi la seva difusió 
eqo"c"o‡pko"gp"ecvcn§."ecuvgnn§"k"cpinflu"cn"ygd"fÓCSW"Ecvcnwp{c0

ANNEX

Procediment per a l’emissió de l’acreditació de recerca avançada, d’acord amb 
la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.

—1 Objecte
L’objecte d’aquest Acord és aprovar el procediment per a l’emissió de l’acreditació 

de recerca avançada i obrir dues convocatòries per a la presentació de sol·licituds.

—2 Sol·licituds
2.1 Podran sol·licitar l’acreditació de recerca avançada les persones que puguin 

demostrar que tenen una carrera docent i investigadora consolidada. L’acreditació 
de recerca avançada permet, a més, participar en els processos selectius per accedir 
a la categoria laboral de catedràtic o catedràtica, d’acord amb els articles 46 i 47 de 
la Llei d’universitats de Catalunya. La persona sol·licitant haurà de tenir una expe-
riència postdoctoral superior a tres anys i no s’admentran a tràmit les sol·licituds 
de persones amb una trajectòria postdoctoral inferior.

2.2 Els impresos de sol·licitud (en català, castellà i anglès) es poden obtenir al web 
jvvr<11yyy0cswecvcnwp{c0ecv."c"nÓCiflpekc"rgt"c"nc"Swcnkvcv"fgn"Ukuvgoc"Wpkxgtukvctk"
de Catalunya (Via Laietana, 28, 5a planta, 08003 Barcelona) i al Comissionat per a 
Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya (Via Laietana 33, 6a planta, 
08003 Barcelona) així com a través del portal Serveis i Tràmits de la Generalitat 
de Catalunya (www.cat365.net) a l’apartat d’educació i formació.
405" C"nc"uqnánkekvwf"uÓjc"fg"hgt"eqpuvct."eqo"c"o‡pko<
c+" Pqo"k"eqipqou"fgn"uqnánkekvcpv0
d+" Cftg›c"cnu"ghgevgu"fg"pqvkÝecek„"k."uk"fiu"gn"ecu."cftg›c"gngevt”pkec0
e+" P¿ogtq"fg"fqewogpv"fÓkfgpvkvcv"rgtuqpcn"*FPK"q"rcuucrqtv+0
d) Any i universitat d’expedició del títol de doctor.
e) Situació professional actual.
f) Institució a què pertany.
2.4 En la sol·licitud, cal formular-hi una declaració responsable de la veracitat 

de les dades al·legades i de tota la documentació aportada per la persona sol·licitant, 
que s’hi ha de detallar. Així, també s’hi ha de fer constar que la manca de veracitat de 
la informació o documentació necessària per a l’emissió de l’acreditació de recerca 
avançada comporta la seva invalidesa a tots els efectes.

2.5 Les sol·licituds s’han d’adreçar al/a la president/a de la Comissió d’Ava-
nwcek„"fg"nc"Tgegtec"k"uÓjcp"fg"rtgugpvct"c"nÓCiflpekc"rgt"c"nc"Swcnkvcv"fgn"Ukuvgoc"
Universitari de Catalunya en suport paper o telemàtic a través del portal Serveis i 
Tràmits de la Generalitat de Catalunya. Les persones interessades poden sol·licitar 
informació a l’adreça de correu electrònic professorat@aqucatalunya.org.

2.6 La presentació de la sol·licitud d’acreditació de recerca avançada és incom-
patible amb la presentació d’una sol·licitud d’acreditació de recerca.

—3 Documentació
3.1 A les sol·licituds d’acreditació de recerca avançada cal adjuntar-hi la infor-

ocek„"k"fqewogpvcek„"ugi¯gpv<
a) Una còpia del curriculum en suport paper, seguint el model normalitzat que 

guv§"fkurqpkdng"cn"ygd"fÓCSW"Ecvcnwp{c."k"wpc"e”rkc"gp"uwrqtv"gngevt”pke"*rtghg-
rentment pdf o alternativament MS-Word).
Gn"ewtt‡ewnwo"xkvcg"jcwt§"fg"eqpvgpkt"wp"tguwo"fg"nc"vtclgev”tkc"ekgpv‡Ýec"fg"
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la persona sol·licitant que no excedeixi d’un full i les deu millors contribucions 
ekgpv‡Ýswgu0

b) Els sol·licitants que hagin defensat la seva tesi doctoral durant els anys 2004 
i 2005 hauran de presentar un document acreditatiu de data de lectura de la tesi 
doctoral per demostrar que tenen una trajectòria investigadora postdoctoral superior 
als tres anys.
Ckz‡"ocvgkz."gu"rqftcp"rtgugpvct"Ýpu"c"vtgu"kphqtogu"xcnqtcvkwu"fÓcecfflokeu"fg"

reconegut prestigi internacional relatius a l’activitat investigadora del sol·licitant. 
Gnu"kphqtogu"jcp"fg"ugt"eqpÝfgpekcnu."jcp"fÓguvct"ukipcvu."k"gnu"jc"fg"vtcogvtg"gn"
seu emissor al/a la president/a de la Comissió d’Avaluació de la Recerca a la seu 
de l’Agència (Via Laietana, 28, 5a planta, 08003 Barcelona). Els informes hauran 
fÓcttkdct"c"CSW"Ecvcnwp{c"fkpu"fgnu"fgw"fkgu"ugi¯gpvu"cn"vcpecogpv"fg"ecfc"wpc"
de les convocatòries.
Pqofiu"gu"rtgugpvct§"e”rkc"fgnu"fqewogpvu"gpectc"pq"rwdnkecvu0"Gp"cswguv"ecu."

ecnft§"rtgugpvct/pg"wpc"e”rkc"ceqorcp{cfc"fgn"fqewogpv"lwuvkÝecvkw"fg"nc"ugxc"
acceptació per part de l’editor, en suport paper o electrònic (preferentment pdf o 
alternativament MS-Word).

3.2 Als efectes de l’emissió de l’acreditació de recerca avançada, l’Agència pot 
sol·licitar als interessats altra documentació complementària, així com els aclari-
ments que consideri oportuns.

3.3 L’Agència demanarà als interessats que esmenin o completin la sol·licitud i/o 
la documentació quan no s’hagi presentat o quan sigui incompleta en el termini de 
32"fkgu"fgu"fg"nc"ugxc"pqvkÝecek„0"Gp"ecu"swg"nÓkpvgtguucv"pq"crqtvk"nc"kphqtocek„"k1q"
la documentació sol·licitada es podrà entendre que desisteix de la seva sol·licitud.

—4 Convocatòries
S’estableixen dues convocatòries amb els terminis de presentació de sol·licituds 

ugi¯gpvu<
1. Del 17 d’octubre de 2007 al 30 d’octubre de 2007, ambdós inclosos.
2. Del 17 d’abril de 2008 al 30 d’abril de 2008, ambdós inclosos.

—5 Terminis i informació
703" NÓcetgfkvcek„"fg"tgegtec"cxcp›cfc"q"nc"ugxc"fgpgicek„"gu"pqvkÝect§"c"nÓkp-

teressat en el termini màxim de sis mesos a comptar des de l’obertura de les con-
vocatòries.

5.2 Els interessats podran obtenir informació de l’estat de la seva sol·licitud a 
través del portal Serveis i Tràmits de la Generalitat de Catalunya, a l’adreça elec-
trònica professorat@aqucatalunya.org, al telèfon 93.268.89.50 o a l’Agència per a 
nc"Swcnkvcv"fgn"Ukuvgoc"Wpkxgtukvctk"fg"Ecvcnwp{c0

—6 Òrgans competents per emetre l’acreditació
6.1 La Comissió d’Avaluació de la Recerca desenvolupa la seva activitat mitjan-

›cpv"eqokuukqpu"gurge‡Ýswgu."eqpuvkvw•fgu"gp"gnu"fkhgtgpvu"§odkvu"fgn"eqpgkzgogpv"
d’acord amb el que estableix l’article 147.1 de la Llei d’universitats de Catalunya.
804" Ugt§"nc"Eqokuuk„"fÓCxcnwcek„"fg"nc"Tgegtec"k"ngu"ugxgu"eqokuukqpu"gurge‡Ýswgu"

les que assignaran les sol·licituds als diferents àmbits. Els àmbits de coneixement 
u„p"gnu"ugi¯gpvu<"jwocpkvcvu="ekflpekgu"uqekcnu="ekflpekgu="ekflpekgu"fg"nc"xkfc="ekflpekgu"
mèdiques i de la salut, i enginyeria i arquitectura.
805" Ngu"cetgfkvcekqpu"uÓgogvgp"rgt"ceqtf"fg"nc"eqokuuk„"gurge‡Ýec"swg"eqttgu-

pongui. Els acords, que no exhaureixen la via administrativa, poden ser objecte de 
recurs d’alçada davant el/la president/a de la Comissió d’Avaluació de la Recerca 
gp"gn"vgtokpk"fÓwp"ogu"c"eqorvct"fg"nÓgpfgo§"fg"nc"ugxc"pqvkÝecek„."fg"eqphqtokvcv"
cod"gn"swg"rtgxgw"nÓctvkeng"4;"fgnu"Guvcvwvu"fg"nÓCiflpekc"rgt"c"nc"Swcnkvcv"fgn"Ukuvgoc"
Universitari de Catalunya. La resolució que resolgui el recurs d’alçada exhaureix 
la via administrativa.
806" NÓgokuuk„"fg"ngu"cetgfkvcekqpu"guv§"itcxcfc"cod"wpc"vczc"rgt"nÓkorqtv"Ýzcv"

a la normativa vigent. El pagament de la taxa es pot fer efectiu mitjançant targeta de 



Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"6;:5"Î":0320422935402

crèdit o carta de pagament a través del portal Serveis i Tràmits de la Generalitat de 
Catalunya o per transferència bancària en un termini de 10 dies des de la presenta-
ek„"fg"nc"uqnánkekvwf"cn"p¿ogtq"fg"eqorvg"ugi¯gpv<"4235/2722/39/2435768;69"*eqfk"
Uykhv<"EGUEGUDDZZZ."eqfk"KDCP<"GU83"4235"2722"3924"3576"8;69+0

—7 Acreditació de recerca avançada
7.1 Per a l’emissió de l’acreditació de recerca avançada es valoraran els mèrits 

i l’experiència investigadora d’acord amb els criteris publicats per les comissions 
gurge‡Ýswgu"fg"nc"Eqokuuk„"fÓCxcnwcek„"fg"nc"Tgegtec"cn"ygd"fÓCSW"Ecvcnwp{c"
*yyy0cswecvcnwp{c0ecv+0"Gnu"crctvcvu"c"cxcnwct"u„p"gnu"ugi¯gpvu<

a) Les publicacions de qualitat en revistes especialitzades, altres publicacions de 
ect§evgt"ekgpv‡Ýe"q"cecffloke"k"nc"vtcpuhgtflpekc"fgnu"tguwnvcvu"fg"tgegtec0

b) Els ajuts obtinguts pel sol·licitant, atorgats amb caràcter competitiu o com a 
eqorgpucek„"c"nc"tgegtec"fÓcnv"pkxgnn"rgt"qticpkuogu"q"kpuvkvwekqpu"ekgpv‡Ýswgu0

c) La direcció i participació en activitats de recerca, innovació o desenvolupament 
i la formació d’investigadors.
f+" Cnvtgu"ofltkvu"eqo"ctc<
NÓqdvgpek„"fg"rtgoku."ogpekqpu"jqpqt‡Ýswgu"q"iwctfqpu"c"nÓcevkxkvcv"kpxguvkic-

dora.
Els informes valoratius emesos per acadèmics de reconegut prestigi internaci-

onal.
Les estades en centres de recerca.
I altres mèrits de recerca rellevants.

—8 PqvkÝecek„"fg"nÓcetgfkvcek„"fg"tgegtec"cxcp›cfc
:03" Ngu"cetgfkvcekqpu"q"nc"ugxc"fgpgicek„"gu"pqvkÝectcp"c"vtcxfiu"fg"swcnugxqn"

mitjà legal que permeti tenir constància de la seva recepció per part de la persona 
sol·licitant.
:04" Nc"pqvkÝecek„"gu"rqft§"rtcevkect"wvknkv¦cpv"okvlcpu"vgngo§vkeu"fÓceqtf"cod"

el que estableix l’article 59.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sempre 
que els interessats hagin assenyalat aquest mitjà com a preferent o hagin consentit 
expressament la seva utilització.

—9 Protecció de les dades de caràcter personal
En relació amb les dades de caràcter personal que coneguin en l’exercici de les 

ugxgu"hwpekqpu."nc"Eqokuuk„"fÓCxcnwcek„"fg"nc"Tgegtec"k"ngu"eqokuukqpu"gurge‡Ýswgu"
corresponents vetllaran pel ple respecte dels drets dels interessats i per l’estricte 
compliment de les obligacions que imposa la normativa vigent en matèria de pro-
tecció de dades de caràcter personal.

Les dades de caràcter personal que s’han de facilitar per a l’emissió de les acre-
fkvcekqpu."ckz‡"eqo"gn"tguwnvcv"fÓcswguvgu."uÓkpenqwtcp"gp"gn"Ývzgt"cwvqocvkv¦cv"fg"
iguvk„"fg"ngu"cetgfkvcekqpu"fg"tgegtec"k"tgegtec"cxcp›cfc0"CSW"Ecvcnwp{c"rqft§"
cedir totalment o parcial les dades dels sol·licitants i els resultats obtinguts a les 
universitats, al Departament competent en matèria d’universitats i altres institu-
cions públiques per tal d’agilitzar els processos selectius i de contractació a les 
universitats públiques.

La persona sol·licitant podrà exercir, respecte de les seves dades, els drets reco-
neguts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
ect§evgt"rgtuqpcn."k"rctvkewnctogpv."gnu"ftgvu"fÓceefiu."tgevkÝecek„"q"ecpegnáncek„"fg"
dades i oposició, si resultés pertinent, així com el de revocació del consentiment 
per a la cessió de les seves dades.

Els drets referits anteriorment els podrà exercir la persona sol·licitant mitjançant 
uqnánkekvwf"guetkvc"k"ukipcfc"fktkikfc"c"CSW"Ecvcnwp{c0

(07.274.135)
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	EDU/2935/2007, de 26 de setembre, per la qual es resol la convocatòria de concurs públic per a la selecció d’instituts d’educació secundària que participin en el Projecte de qualitat i millora contínua.
	RESOLUCIÓ
	EDU/2936/2007, de 25 de setembre, per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat Sant Gabriel, de Sant Adrià de Besòs.
	RESOLUCIÓ
	EDU/2937/2007, de 12 de setembre, per la qual s’autoritza el cessament d’activitats del centre docent privat Academia Hispano-Francesa, de Barcelona.
	RESOLUCIÓ
	EDU/2938/2007, de 12 de setembre, per la qual s’autoritza el cessament d’activitats del centre d’educació infantil El Gegant del Pi, d’Argentona.
	RESOLUCIÓ
	EDU/2964/2007, d’1 d’octubre, per la qual s’implanten cicles formatius de formació professional de grau mitjà o de grau superior en diversos centres docents públics.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL I INDÚSTRIA
	RESOLUCIÓ
	TRI/4615/2006, de 30 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per al sector de Laboratoris fotogràfics de Catalunya per a l’any 2006 (codi de conveni núm. 7901325).
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	RESOLUCIÓ
	TRE/2956/2007, de 14 de març, 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 Santa Coloma de Cervelló per al període 15.12.2006-31.12.2009 (codi de conveni núm. 08
	09122).
	RESOLUCIÓ
	TRE/2957/2007, de 29 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió de l’IPC per a l’any 2006 i de revisió salarial per a l’any 2007 del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Tractament i Selecció de Residus, SA (
	centre de Sant Adrià de Besòs) (codi de conveni núm. 0804321).
	RESOLUCIÓ
	TRE/2958/2007, de 24 d’abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Liven, SA, per als anys 2007-2011 (codi de conveni núm. 0809422).
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA
	UNIVERSITARI DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	IUE/2961/2007, d’1 d’octubre, per la qual es dóna publicitat al procediment per a l’emissió de l’acreditació de recerca, d’acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
	RESOLUCIÓ
	IUE/2962/2007, d’1 d’octubre, per la qual es dóna publicitat al procediment per a l’emissió de l’acreditació de recerca avançada, d’acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	DE LA VICEPRESIDÈNCIA
	RESOLUCIÓ
	VCP/2970/2007, de 17 de setembre, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball de responsable de Projectes de la Direcció de Serveis del Departament de la Vicepresidència (convocatòria de provisió núm. VCP/01/0
	7).
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	GAP/2955/2007, de 12 de setembre, per la qual es dóna publicitat a l’adjudicació, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball d’intervenció de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	RESOLUCIÓ
	JUS/2971/2007, de 2 d’octubre, per la qual es modifica el tribunal qualificador de la convocatòria del procés selectiu per a l’accés al cos auxiliar tècnic de la Generalitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris (núm. de registre de convocatòria JU021)
	.
	RESOLUCIÓ
	JUS/2972/2007, d’1 d’octubre, de nomenament de personal eventual del Departament de Justícia.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	EDU/2965/2007, de 3 d’octubre, per la qual s’estableix un nou termini de consulta i actualització de les dades que consten en la borsa de treball del personal interí/substitut docent.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	RESOLUCIÓ
	TRE/2960/2007, de 17 de setembre, de cessament i nomenament d’un membre de la Comissió de Preus de Catalunya en representació de les organitzacions empresarials.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a l’Edicte de 30 de novembre de 2005, relatiu a la delimitació entre els termes municipals de Santa Cristina d’Aro i de Llagostera (DOGC núm. 4548, pàg. 1933, d’11.1.2006).
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 1 d’octubre de 2007, pel qual es fa pública la pròrroga del termini d’informació pública del Projecte del Pla director territorial de l’Alt Penedès.
	ANUNCI
	de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, sobre l’aprovació inicial per subrogació dels Estatuts i Bases del Pla parcial urbanístic del Sector industrial “Sant Jordi” de la Unitat d’Actuació núm. 17, d’Ulldecona.
	ANUNCI
	de convocatòria de venda en subhasta pública d’una embarcació declarada en estat d’abandonament.
	INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
	EDICTE
	de 26 de setembre de 2007, de notificació de diversos actes administratius dictats en els expedients sancionadors (TFS200700058, TFS200700060).
	FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 25 de setembre de 2007, de notificació de la incoació i de la proposta de resolució d’expedients sancionadors.
	GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	CENTRALS I INFRAESTRUCTURES
	per a lA Mobilitat i les activitats logÍstiques, SAU (CIMALSA)
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	EDICTE
	de 26 de setembre de 2007, pel qual es notifica als possibles interessats la interposició del recurs contenciós administratiu núm. 234/2007.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	EDICTE
	de 6 de setembre de 2007, pel qual es notifica una resolució sobre un expedient de reclamació patrimonial.
	ANUNCI
	pel qual es fan públiques diverses adjudicacions definitives de contractes.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
	ANUNCI
	per a la licitació de contractes de serveis (exp. CSE/AH02/1100005825/08/CA).
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	EDICTE
	de 25 de setembre de 2007, pel qual es notifica la resolució del recurs d’alçada interposat contra una resolució d’expedient sancionador (núm. SA-B-127/2005).
	EDICTE
	de 25 de setembre de 2007, pel qual es notifica la resolució del recurs d’alçada interposat contra una resolució d’expedient d’ajut (núm. 18 05324 2004).
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la modificació dels Estatuts de l’organització sindical denominada Unió de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC).
	DEPARTAMENT
	D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis (exp. AN-362/07).
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis (exp. PL-366/07).
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de gestió (exp. AN-363/07).
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	EDICTE
	de 26 de setembre de 2007, de notificació de diverses resolucions d’expedients en matèria d’habitatge.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental d’una explotació porcina d’engreix promoguda per Puig Arboç, SCP, al terme municipal de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura (GA 2006 0116).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental per adequar al sistema de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, una activitat d’extracció i tractament de recursos naturals al terme municipal de Montmajor.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre una sol·licitud d’autorització ambiental per adequar al sistema de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, unes instal·lacions per a la incineració de residus municipals al terme municipal de Girona.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre una sol·licitud d’autorització ambiental per adequar al sistema de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, unes instal·lacions per a la fusió de metalls no ferrosos al terme municipal de Rubí.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental per adequar al sistema de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, una activitat d’instal·lacions de fabricació de vidre al terme municipal de Cornellà de Llobregat.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental per adequar al sistema de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, una activitat d’instal·lacions per a la fabricació d’articles pirotècnics per espectacles al terme municipal de Canyelles.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental per adequar al sistema de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, una activitat de producció de gasos liquats de l’aire al terme municipal de Parets del Vallès.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre una sol·licitud d’autorització ambiental relativa al projecte i l’estudi d’impacte ambiental d’una activitat ramadera al terme municipal de Puigverd d’Agramunt (exp. LA-2006/0318).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental per adequar al sistema de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, una activitat de fàbrica d’embotits i fusió de greixos al terme municipal de Riudarenes.
	ANUNCI
	de concurs públic per a l’adjudicació d’un contracte de consultoria i assistència.
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. UDPH2006002531).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de consultoria i assistència.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte (CT07002084).
	ENS D’ABASTAMENT D’AIGUA - AIGÜES DEL TER 
	I DEL LLOBREGAT, EMPRESA PÚBLICA
	EDICTE
	d’1 d’octubre de 2007, pel qual es dóna publicitat a la Resolució que assenyala dies per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades d’expropiació per l’execució del “Projecte de traçat d’interconnexió de les xarxes d’abastament de
	l Maresme Nord i ATLL. Tram: Sant Vicenç de Montalt-Canet de Mar”.
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	TORREDEMBARRA
	TORROELLA DE MONTGRÍ
	TORTOSA
	VALLROMANES
	VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT
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	CONSELLS
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	DE JUSTÍCIA
	EDICTE
	de la Secció Quinzena de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (rotlle 467/2006).
	EDICTE
	de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu (exp. 568/2006).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 408/2007).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 445/2007).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 38 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 40/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 30 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 308/2006).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 53 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 450/2006).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de l’Hospitalet de Llobregat, sobre actuacions de judici verbal (exp. 649/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 53 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 1001/2006).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 33 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 472/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 47 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal ordinari (exp. 746/2004).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 16 de Barcelona, sobre actuacions de judici de divorci contenciós (exp. 340/2007).
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