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pretén reblir amb argiles i llims procedents d’una
planta d’àrids propera, retornant els terrenys a
la seva cota inicial. La finca es destinarà a ús
agrícola.

Es fa públic perquè tothom qui hagi de for-
mular-hi alguna al·legació l’adreci, per escrit, a
l’Agència Catalana de l’Aigua, Unitat del ter-
ritori de Ponent, av. Alcalde Areny, 24, 25002
Lleida, en el termini d’un mes comptat des de
la publicació d’aquest Anunci al DOGC, indi-
cant la referència expressada en l’encapçala-
ment.

Dins d’aquest termini es poden presentar els
escrits d’al·legacions en hores d’oficina, en el Re-
gistre de les dependències indicades i, així ma-
teix, per qualsevol de les formes que preveu l’ar-
ticle 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.

La documentació presentada es podrà exa-
minar en el termini indicat en hores d’oficina.

Lleida, 25 d’octubre de 2004

JULIO MANCIÑEIRAS VAZ-ROMERO

Cap de la Unitat del Territori de Ponent

(04.299.104)

ANUNCI
d’informació pública (ref. CC2004000533).

La Comunitat de Regants de la Riera de Riu
d’Or ha sol·licitat la concessió d’aigües superfi-
cals a derivar de la riera del Riu d’Or, al terme
municipal de Sant Fruitós de Bages (Bages), per
a reg agrícola de 13,80 ha d’hortalisses, amb un
volum de 82.800 m3/any, que representa un ca-
bal mig equivalent de 2,63 l/s.

La captació es farà mitjançant dues rescloses
(Resclosa del Comú i Resclosa del Boté), les
quals s’ubiquen en dos ressalts naturals del ter-
reny.

Es fa públic perquè tothom qui hagi de for-
mular-hi alguna al·legació l’adreci, per escrit,
a l’Agència Catalana de l’Aigua, Departament
de Concessions, carrer Provença, 204-208,
08036 Barcelona, en el termini d’un mes comp-
tat des de la publicació d’aquest Anunci al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
indicant la referència expressada a l’encapça-
lament.

Dins d’aquest termini es poden presentar els
escrits d’al·legacions en hores d’oficina, en el Re-
gistre de les dependències indicades i, així ma-
teix, de qualsevol de les maneres que preveu
l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú.

La documentació presentada es podrà exa-
minar en el termini indicat en hores d’oficina.

Barcelona, 2 de novembre de 2004

PABLO HERRÁEZ VILAS

Cap del Departament de Concessions

(04.308.019)

ENS D’ABASTAMENT D’AIGUA-
AIGÜES DEL TER I DEL LLOBREGAT,
EMPRESA PÚBLICA

ANUNCI
pel qual es fa pública la contractació de les obres
del Projecte constructiu de l’artèria Planta del Ter-
Estació de la Trinitat (Tram 3: Montornès del
Vallès-Riera de Caldes).

—1 Entitat adjudicadora
a) Aigües Ter Llobregat, c. Sant Martí de

l’Erm, núm. 30, Sant Joan Despí 08970.
b) Tel.: 93.602.96.00.
c) Fax: 93.373.23.22.
d) E-mail: registre@atll.es, pàgina web:

www.atll.es.

—2 Objecte del contracte: obra.
a) Descripció i lloc d’execució de l’objecte:

“Projecte constructiu de l’artèria Planta del Ter-
Estació de la Trinitat (Tram 3: Montornès del
Vallès-Riera de Caldes)”.

b) Durada del contracte: 13 mesos.

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

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

—4 Pressupost de licitació: 14.347.696,00 eu-
ros, IVA exclòs.

—5 Classificació dels licitadors: E 6 f, A 1 f.

—6 Garanties
Provisional: 2% del pressupost de licitació.
Definitiva: 10% del pressupost d’adjudicació.
Termini de Garantia: 12 mesos des de la data

de l’acta de recepció definitiva dels treballs.

—7 Sol·licitud de documentació i informació
En les oficines centrals d’Aigües Ter Llo-

bregat, situades a Sant Joan Despí, c. Sant
Martí de l’Erm, núm. 30. Tel. 93.602.96.00. Fax
93.373.23.22. E-mail: registre@atll.es i a la nos-
tra pàgina web: www.atll.es.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data i hora límit: les 12 hores del dia 17

de gener de 2005.
b) Lloc de presentació: oficines d’Aigües Ter

Llobregat a Sant Joan Despí, c. Sant Martí de
l’Erm, núm. 30.

c) Documentació que cal presentar: la reque-
rida en els plecs de clàusules administratives par-
ticulars i els plecs de prescripcions tècniques.
Podrà remetre’s l’oferta per correu en les con-
dicions que s’estableixen en el plec de clàusu-
les administratives particulars.

—9 Obertura d’ofertes
a) Lloc: oficines d’Aigües Ter Llobregat a Sant

Joan Despí, c. Sant Martí de l’Erm, núm. 30.
b) Data: 17 de gener de 2005.
c) Hora: a les 13 hores (hora espanyola).

—10 Data de tramesa de l’anunci al DOUE: 23
de novembre de 2004.

Sant Joan Despí, 26 de novembre de 2004

ANTONI SALA PERICAS

Gerent

PG-113577 (04.337.032)
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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 13 de desembre de 2004, 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
règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, es noti-
fica a les persones que han presentat la sol·licitud
corresponent a la tercera convocatòria en relació
amb el procediment establert en la Resolució
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·laborador
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya de 28 de novembre 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 profes-
sorat col·laborador de les universitats públiques
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 Pro-
fessorat Lector i Professorat Col·laborador han
emès els informes corresponents a aquest pro-
cediment.

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 publica-
ció 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 ad-
ministratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener.

Barcelona, 13 de desembre de 2004

GEMMA RAURET I DALMAU

Directora

(04.337.014)
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