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EDICTE
de 19 d’abril de 2006, pel qual se sotmet a infor-
mació pública el Projecte d’ordre per la qual es
regulen els fitxers que contenen dades de caràcter
personal gestionats pel Departament d’Univer-
sitats, Recerca i Societat de la Informació.

D’acord amb la normativa vigent, el Depar-
tament d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació està tramitant l’elaboració del Pro-
jecte d’ordre per la qual es regulen els fitxers que
contenen dades de caràcter personal gestionats
pel Departament d’Universitats, Recerca i So-
cietat de la Informació.

Amb la finalitat de donar participació als ciu-
tadans en procés d’elaboració del Projecte d’or-
dre esmentada se sotmet a informació pública,
d’acord amb el que disposa l’article 64 de la Llei
13/1989, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, durant un termini de 20 dies hàbils
a comptar des de l’endemà de la data de publi-
cació d’aquest Edicte al DOGC.

Per formular-hi les al·legacions que es consi-
derin oportunes, el projecte es pot examinar, en
hores d’oficina, a la seu central del Departament
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informa-
ció (Via Laietana, 33, 08003 Barcelona) o bé es
pot consultar a la pàgina web del Departament
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informa-
ció, http://www.gencat.net/dursi.

Barcelona, 19 d’abril de 2006

RAMON-JORDI MOLES I PLAZA

Secretari general

(06.096.153)

AGÈNCIA PER A LA QUALITAT
DEL SISTEMA UNIVERSITARI
DE CATALUNYA

EDICTE
de 27 d’abril de 2006, 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 Uni-
versitari 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 primera convocatòria de l’any
2006 en relació amb el procediment establert en
la Resolució UNI/3707/2005, de 27 de desem-
bre, per la qual es dóna publicitat a l’Acord núm.
2 de la Comissió de Professorat Lector i Profes-
sorat Col·laborador de l’Agència per a la Qua-
litat del Sistema Universitari de Catalunya de
21 de desembre de 2005, pel qual s’aprova el
procediment per a l’emissió dels informes previs
a la selecció per a la contractació de professo-
rat lector i professorat col·laborador de les uni-
versitats públiques, d’acord amb la Llei 1/2003,
de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, per
a l’any 2006, que les comissions específiques de
la Comissió de Professorat Lector i Professorat
Col·laborador han emès els informes correspo-
nents aquest procediment.

DEPARTAMENT
D’UNIVERSITATS,
RECERCA I SOCIETAT
DE LA INFORMACIÓ

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 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, 27 d’abril de 2006

GEMMA RAURET I DALMAU

Directora

(06.110.011)

*

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

ANUNCI
de licitació d’un contracte de servei.

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Universitat Rovira i Virgili.
b) Dependència que tramita l’expedient:

Oficina de Contractació i Compres
c) Número d’expedient: SE 33/06

2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: Prestació del ser-

vei de manteniment de les instal·lacions de ga-
sos tècnics i sistemes de seguretat associats a
aquestes instal·lacions.

b) Lloc d’execució: Laboratoris dels centres
de la URV

c) Termini d’execució: 2 (dos) anys, amb
possibilitat de prorrogar per 2 (dos) anys més

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

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

4. Pressupost base de licitació. Import total:
45.100,00 EUR (quaranta-cinc mil cent), IVA
inclòs.

5. Garanties provisionals: Resta dispensada
d’acord amb el que preveu l’article 35.1 del
TRLCAP

6. Obtenció d’informació:
a) Entitat: Universitat Rovira i Virgili.
b) Domicili: c. de l’Escorxador, s/n .
c) Localitat i codi postal: Tarragona 43003
d) Telèfon: 977 / 559502
e) Fax: 977 / 55 82 53
Obtenció de documentació:
a) Copisteria Artyplan
b) Domicili:Av. Marquès de Montoliu, 10-12
c) Localitat i domicili: Tarragona 43002
d) Telèfon: 977 252887
e) Fax: 977 230197
i també a la pàgina web de la Universitat

Rovira i Virgili a:
http://www.urv.es/empreses_institucions/lici-

tacions/index.html
Data límit d’obtenció de la documentació i

informació: fins al 14è dia natural comptat des
de l’endemà de la data de publicació d’aquest
Anunci al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

7. Requisits específics del contractista: veure
plec de claùsules administratives particulars

8. Presentació d’ofertes
a) Data i hora límit de presentació: fins al 15è

dia natural de l’endemà de la data de la publi-
cació del present anunci al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. Si el dia de presentació
de les proposicions escau en dissabte o festiu, el
termini es prorrogarà automàticament fins el dia
hàbil següent.

b) Documentació a presentar: resta relacio-
nada a la clàusula desena (10) del plec de clàu-
sules administratives particulars.

c) Lloc de presentació:
Entitat: Universitat Rovira i Virgili.
Lloc: Oficina del Registre General
Domicili: c. de l’Escorxador, s/n .
Localitat i codi postal: Tarragona 43003 .
Admissió de variants: no
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