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DEPARTAMENT
D’INNOVACIÓ,
UNIVERSITATS I EMPRESA

AGÈNCIA PER A LA QUALITAT
DEL SISTEMA UNIVERSITARI
DE CATALUNYA

EDICTE
de 13 d’abril de 2007, de notificació dels acords
de les comissions per a l’acreditació de recerca
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 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 Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats
de Catalunya, que les comissions per a l’acre-
ditació de recerca han emès l’acreditació o la
seva denegació corresponents a aquest proce-
diment.

Així mateix, la notificació mitjançant
aquest Edicte va dirigida a les persones res-
pecte a les quals, un cop intentada la notifi-
cació individual, aquesta 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 a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de 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’abril de 2007

JAVIER BARÁ TEMES

Director

(07.089.074)

EDICTE
de 13 d’abril de 2007, de notificació dels acords
de les comissions per a l’acreditació de recerca
avançada de la Comissió d’Avaluació de la Re-
cerca.

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 que estableix
la Resolució EDU/3209/2006, de 5 d’octubre,
per la qual es dóna publicitat al procediment per
a l’emissió de l’acreditació de recerca avança-
da, 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.

Així mateix, la notificació mitjançant aquest
Edicte també va dirigida a les persones respecte
a les quals, un cop intentada la notificació indi-
vidual, aquesta no s’ha pogut dur a terme. Per
tal que puguin tenir coneixement del contingut
dels acords de les comissions esmentades, po-
den 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’abril de 2007

JAVIER BARÁ TEMES

Director

(07.089.075)

*

DEPARTAMENT
D’ACCIÓ SOCIAL
I CIUTADANIA

ANUNCI
de licitació d’un contracte de serveis (exp. 105/
07).

—1.a) Organisme: Departament d’Acció Social
i Ciutadania, plaça Pau Vila, 1, 08039 Barcelona.
Telèfon: 93.483.10.00. Fax: 93.483.15.09.

b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractació i Patrimoni.

—2.a) Objecte del contracte: Serveis d’informa-
ció especialitzada sobre immigració, mitjançant
trucades del telèfon d’Atenció Ciutadana de la
Generalitat de Catalunya (012).

b) Termini d’execució: De l’1 de maig, o des
de la signatura del contracte si fos posterior, fins
el 31 de desembre de 2007.

—3 Tipus de licitació: concurs públic per pro-
cediment obert.

—4 Pressupost base de licitació: 61.200,00
euros.

—5 Garantia provisional: 0,00 euros.

—6.a) Obtenció de documentació i informació:
a l’adreça esmentada a l’apartat 1, planta 3a,
Servei de Contractació i Patrimoni. La docu-
mentació també pot obtenir-se a la web:
www.gencat.net/benestar/departament/licitaci-
ons/index.htm.

b) Data límit d’obtenció de documents i in-
formació: fins a la data límit de presentació
d’ofertes.

—7 Requisits específics del contractista: els li-
citadors hauran d’acreditar la solvència econò-
mica, financera i tècnica pels mitjans establerts
al plec de clàusules administratives particulars.

—8.a) Data límit de presentació d’ofertes: fins
a les 14 hores del 15è dia natural comptat des de
l’endemà de la publicació d’aquest Anunci. En
cas que l’últim dia sigui dissabte o festiu, es pror-
rogarà fins al primer dia hàbil següent

b) Documentació a presentar: la requerida
a la clàusula 13 del plec de clàusules administra-
tives particulars.

c) Lloc de presentació: a l’adreça esmenta-
da a l’apartat 1, planta 3a, Servei de Contractació
i Patrimoni.

—9.a) Obertura de les proposicions: a l’adreça
esmentada a l’apartat 1, planta 3a, sala de reu-
nions i licitacions del Servei de Contractació i
Patrimoni.

b) Data i hora: a les 10 hores del 18è dia
natural comptat des de l’endemà de la publicació
d’aquest Anunci. En cas que l’últim dia sigui
dissabte o festiu, l’acte d’obertura es farà el
primer dia hàbil següent.

—10 Despeses dels anuncis: van a càrrec de
l’adjudicatari.

Barcelona, 12 de març de 2007

MATILDE SALA I MANUEL

Directora de Serveis

(07.071.013)

ANUNCI
de licitació d’un contracte de consultoria i assis-
tència (exp. 106/07).




