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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 d’octubre de 2005, de notificació dels acords
de les comissions per a l’acreditació de recerca
avançada de la Comissió d’Avaluació de la Re-
cerca de l’Agència per a la Qualitat del Sistema
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
en el marc del procediment establert en la Re-
solució UNI/2693/2004, 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, que les comissions
per a l’acreditació de recerca avançada han
emès l’acreditació o la seva denegació corres-
ponents 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-
mentades, 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 el pre-
sident de la Comissió d’Avaluació de la Recerca,
en el termini d’un mes comptador a partir de
l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al
DOGC, d’acord amb el que preveuen els arti-
cles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 13 d’octubre de 2005

GEMMA RAURET I DALMAU

Directora

(05.276.016)

EDICTE
de 13 d’octubre de 2005, de notificació dels acords
de les comissions per a l’Acreditació de Recer-
ca de la Comissió d’Avaluació de la Recerca.

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/2694/2004, de 4 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’universi-
tats de Catalunya, que les comissions per a
l’Acreditació de Recerca han emès l’acredita-
ció o la seva denegació 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-
mentades, les persones interessades poden com-
parèixer a la seu de l’Agència per a la Qualitat
del Sistema Universitari de Catalunya, Via Laie-
tana, 28, 5a planta, 08003 Barcelona.

Contra aquests acords, que no exhaureixen
la via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar recurs d’alçada davant
del president de la Comissió d’Avaluació de
la Recerca en el termini d’un mes comptador
a partir de l’endemà de la publicació d’aquest
Edicte al DOGC, d’acord amb el que preve-
uen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener.

Barcelona, 13 d’octubre de 2005

GEMMA RAURET I DALMAU

Directora

(05.276.015)

*

DIVERSOS

CENTRE TECNOLÒGIC FORESTAL
DE CATALUNYA

EDICTE
del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya,
sobre l’oferta pública d’ocupació per l’any 2005.

Núm. de places: 1
Denominació de la plaça: adjunt/a a gerència
Categoria professional: enginyer/a tècnic forestal
Grup de classificació: A

Núm. de places: 1
Denominació de la plaça: investigador/a
Categoria professional: doctor/a en biologia
Grup de classificació: B

Núm. de places: 1
Denominació de la plaça: investigador/a
Categoria professional: enginyer/a de forests
Grup de classificació: B

Núm. de places: 1
Denominació de la plaça: tècnic/a
Categoria professional: llicenciat/da en ciènci-
es de l’educació.Pedagogia
Grup de classificació: B

Solsona, 29 de setembre de 2005

JOSEP RAMON MORA I VILLAMATE

President

PG-135773 (05.276.100)

COL·LEGI FRANGOAL

ANUNCI
del Col·legi Frangoal, sobre pèrdua d’un títol
acadèmic.

Anunci pel qual es fa públic que s’ha extra-
viat un títol de GRADUAT ESCOLAR (núm.
de registre 088100901)

Havent-se extraviat el títol de GRADUAT
ESCOLAR amb número de registre imprès A
0537518 amb data 23 de gener de 1985, llibre 22,
foli, 196, núm. 088100901, corresponent a la con-
vocatòria de juny de 1982 i que pertany a Mª Gracia
Maldonado Núñez, amb DNI 33.968.220 i nascuda
a Màlaga el 26 de desembre de 1966, es fa públi-
ca la iniciació en aquest col·legi Frangoal (abans
Ave Maria) de Castelldefels, de l’expedient de
duplicat del títol extraviat, per tal que en un ter-
mini de trenta dies a partir de la data de publica-
ció del present anunci, es presentin les oportunes
reclamacions, d’acord amb el que disposa l’Ordre
de 24 d’agost de 1988 (BOE de 30/08/88)

Castelldefels, 16 de juny de 2005

JOSÉ GALLEGO MONTESERÍN

Director

PG-128514 (05.278.015)

COL·LEGI PROFESSIONAL
DE L’AUDIOVISUAL
DE CATALUNYA

ANUNCI
del Col·legi Professional de l’Audiovisual de
Catalunya, sobre convocatòria de l’assemblea
constituent.
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D’acord amb la Llei 24/2003, de 4 de juliol,
de creació del Col·legi Professional de l’Audi-
ovisual de Catalunya, es convoca a tots els seus
membres col·legiats, a l’assemblea constituent
que tindrà lloc el dia 20 d’octubre de 2005, a les
19 hores, al Museu i Centre d’Estudis de l’Es-
port Doctor Melcior Colet, carrer Buenos Ai-
res 56, de Barcelona.

Barcelona, 26 de setembre de 2005

EDUARD BERRAONDO CAVALLÉ

President de la Comissió Gestora

PG-135547 (05.277.018)

COMERCIAL JP SANTA OLIVA, SCCL

ANUNCI
de Comercial JP Santa Oliva, SCCL, sobre dis-
solució de la societat.

Que en el punt del ordre del día de l’Asam-
blea General Extraordinaria celebrada el día 1
de septiembre de 2005 on figuraba la proposta
de disolució i liquidació de la societat, s’adop-
ta per unanimitat l’acord següent:

Procedir a la disolució i liquidació de la so-
cietat COMERCIAL JP STA.OLIVA SCCL, el
cesament del Consell Rector, el nomenament de
liquidador únic a JAUME FABREGAT RA-
VENTOS i la aprovació del balanç de dissolu-
ció i liquidació, sense creditors ni deutors.

Santa Oliva, 21 de septiembre de 2005

JAUME FABREGAT RAVENTOS

President

JORDI FABREGAT RAVENTOS

Secretari

PG-135266 (05.278.017)

CORPORACIÓ SANITÀRIA
PARC TAULÍ

ANUNCI
de la Corporació Sanitària Parc Taulí, sobre
contractació de subministraments.

1.-Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Corporació Sanitària Parc

Taulí.
b) Òrgan de contractació: Direcció General.
c) Domicili: Edifici La Salut, Parc Taulí, s/n,

08208 Sabadell
d) Telèfon: 93.745.84.03
e) Telefax: 93.723.98.42
f) Correu electrònic: lbayo@cspt.es

2.-Objecte del contracte:
2.1 -a) Número d’expedient: 05SM0218
b) Descripció: equip d’anestèsia.
c) Pressupost base de licitació: 26.990,00

euros (IVA inclòs)

3.-Tramitació, procediment i forma d’adjudi-
cació:

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

4.- Garanties:
Provisional: no s’exigeix.
Definitiva: 4% del pressupost del contracte.

5.- Obtenció de documentació i informació:
a) Lloc: Servei de Subministraments, a l’adre-

ça indicada en el punt 1.
b) Horari: La documentació es podrà reco-

llir de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.
c) Import de la documentació: 12,00 euros .
d) La documentació també podrà obtenir-se

a la pàgina web www.cspt.es apartat licitacions.

6.- Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: 2 de novembre

de 2005.
b) b) Horari: fins a les 13:00 hores
c) Documentació a presentar: segons s’espe-

cifica al plec de clàusules administratives parti-
culars que regeix aquest concurs.

d) Lloc de presentació: Oficina de Contrac-
tació, a l’adreça indicada en el punt 1.

7.- Obertura de les ofertes:
a) Lloc: sala de reunions de l’edifici La Sa-

lut, a l’adreça indicada en el punt 1.
b) Dia i hora: 14 de novembre de 2005 a les

9:00 hores

8.- Les despeses de publicació dels anuncis
seran a càrrec dels adjudicataris.

Sabadell, 6 d’octubre de 2005

HELENA RIS I ROMEU

Directora general

PG-136556 (05.284.030)

ENVACOOP, SCCL

ANUNCI
d’Envacoop, SCCL, sobre dissolució de la soci-
etat.

La Societat Cooperativa Catalana Limitada
“Envacoop” amb domicili a Sabadell, Carrer
Vasco de Gama, 12, va acordar en Assemblea
General Extraordinaria Universal celebrada el
05/05/05, amb assistencia de tots els seus socis
i per unanimitat, la disolució i liquidació de la
Societat sobre la base de l’article 86 de la llei 18/
2002 de Cooperatives i el 34 dels seus Estatuts
Socials.

La liquidadora: Margarita Lozano Sánchez
DNI 39020640K.

Sabadell, 14 de setembre de 2005

MARGARITA LOZANO SÁNCHEZ

Liquidadora

PG-135681 (05.277.022)

IES MIQUEL MARTÍ I POL

ANUNCI
de l’IES Miquel Martí i Pol, sobre pèrdua de tí-
tols acadèmics.

Havent-se extraviat els títols de: Formació
Professional de Primer Grau Branca Sanitària,
Professió: Clínica, amb número de registre im-

près 0893027341, corresponent a la convocatòria
de setembre de 1993 i Formació Professional de
Segon Grau Branca Sanitària, Especialitat: Ana-
tomia Patològica, amb número de registre im-
près 200008008398, corresponent a la convoca-
tòria de juny de 1999, que pertanyen a la Sra. Rut
Rodríguez Boyero, es fa pública la iniciació en
aquest IES Miquel Martí i Pol de l’expedient de
duplicat de títols extraviats, per tal que, en un
termini de trenta dies a partir de la data de pu-
blicació del present Anunci es presentin les re-
clamacions oportunes, d’acord amb el que dis-
posa l’Ordre de 24 d’agost de 1988 (BOE de
30.8.1988).

Cornellà de Llobregat, 7 de setembre de 2005

JOSÉ M. HERVÁS FERNÁNDEZ

Director

PG-134145 (05.278.016)

*


