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—6 Obtenció de documentació i informació
Es poden obtenir durant el termini de presen-

tació de proposicions, els dies hàbils i en hores
d’oficina, a l’adreça que consta a l’apartat 1.b)
o a la pàgina web del Departament de Treball
i Indústria http://www.gencat.cat/treballiindus-
tria/departament/licitacions_adjudicacions/lici-
ta/index.html

—7 Requisits específics dels contractistes: sol-
vència econòmica i financera i solvència tècni-
ca i professional.

—8 Presentació de proposicions
a) Data límit: fins a les 13:00 hores del dia 29

de desembre de 2006. El termini de recepció de
proposicions quedarà ampliat per completar els
8 dies naturals de presentació d’ofertes si la pu-
blicació al DOGC és posterior al dia 20 de de-
sembre de 2006.

b) Documents que han de presentar els lici-
tadors: es detallen al plec de clàusules adminis-
tratives.

c) Lloc de presentació: al Registre del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya, a l’adreça que
consta a l’apartat 1.b).

d) Termini de validesa de les proposicions:
tres mesos.

e) Admissió de variants: no se n’admeten.

—9 Obertura de les ofertes
L’acte públic d’obertura tindrà lloc a les 14:00

hores del dia 2 de gener de 2007, a l’adreça que
consta a l’apartat 1.b).

—10 Altres informacions
La resta d’informació l’especifica el plec de

clàusules administratives particulars.

—11 Despeses de l’Anunci: són a càrrec de
l’adjudicatari.

Barcelona, 11 de desembre de 2006

FRANCESC CASTELLANA I AREGALL

Director

(06.345.066)
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DEPARTAMENT
D’INNOVACIÓ,
UNIVERSITATS I EMPRESA

AGÈNCIA PER A LA QUALITAT
DEL SISTEMA UNIVERSITARI
DE CATALUNYA

EDICTE
de 15 de desembre de 2006, de notificació dels
acords de les comissions específiques de la Co-
missió de Professorat Lector i Professorat Col·la-
borador 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
corresponent a la segona 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 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 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, 15 de desembre de 2006

JAVIER BARÁ TEMES

Director

(06.332.164)

EDICTE
de 15 de desembre de 2006, de notificació dels
acords d’avaluació de l’activitat docent i inves-
tigadora del personal docent i investigador de les
universitats privades de les Comissions específi-
ques competents 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 els
Convenis signats entre l’Agència per a la Qua-
litat del Sistema Universitari de Catalunya i la
Universitat Ramon Llull, la Universitat Abat
Oliba, la Universitat Internacional de Catalunya,
la Universitat de Vic i la Universitat Oberta de
Catalunya per a l’avaluació de llur professorat,
que les Comissions específiques competents han
emès els acords d’avaluació de l’activitat docent
i investigadora del personal docent i investigador
als efectes de satisfer els requisits d’avaluació
externa establerts en l’article 58 de la Llei 1/2003,
de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.

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.

Tal com preveuen els Convenis esmentats:

En primer lloc, contra l’acord d’avaluació de
l’activitat docent del personal docent i investi-
gador de les universitats privades per part de la
Comissió específica corresponent, que no esgota
la via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs d’alçada davant del
president de la Comissió d’Avaluació de la
Qualitat 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 articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administra-
tiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13
de gener.

I, en segon lloc, contra l’acord d’avaluació de
l’activitat investigadora del personal docent i in-
vestigador de les universitats privades per part
de la Comissió específica corresponent, que no
esgota la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada da-
vant 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 preveuen
els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administra-
tiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13
de gener.

Barcelona, 15 de desembre de 2006

JAVIER BARÁ TEMES

Director

(06.332.163)

*




