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Article 2
Es nomena el senyor Lluís Gasull Poch mem-

bre del Consell d’Administració de l’Institut 
d’Investigació Aplicada de l’Automòbil, en re-
presentació de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya.

Barcelona, 24 de juliol de 2007

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

JOSEP HUGUET I BIOSCA

Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa

(07.198.121)

DECRET
169/2007, de 24 de juliol, pel qual es nomena el 
senyor Antoni Serra i Ramoneda president de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Univer-
sitari de Catalunya

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya té com a objectiu l’avalu-
cek„."nÓcetgfkvcek„"k"nc"egtvkÝecek„"fg"nc"swcnkvcv"
en l’àmbit de les universitats i dels centres d’en-
senyament superior de Catalunya.

Mitjançant el Decret 40/2003, de 20 de febrer, 
el senyor Antoni Serra Ramoneda va ser nome-
nat president de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya.

De conformitat amb el que disposa l’article 
141.a) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’uni-
versitats de Catalunya, el president o presidenta 
de l’Agència és nomenat pel Govern de la Gene-
ralitat, a proposta de la persona titular del De-
partament competent en matèria d’universitats, 
d’entre personalitats de reconegut prestigi en 
l’àmbit universitari, per un període de quatre 
anys renovable.

És per això que, a proposta del conseller 
d’Innovació, Universitats i Empresa i d’acord 
amb el Govern,

DECRETO:

Article únic
Pqogpct"gn"ugp{qt"Cpvqpk"Ugttc"k"Tcoqpg-

da president de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya.

Barcelona, 24 de juliol de 2007

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

JOSEP HUGUET I BIOSCA

Conseller d’Innovació, Universitats
i Empresa

(07.199.128)

*

RESOLUCIÓ
ASC/2305/2007, de 3 de juliol, per la qual es 
declara desert el concurs de canvi de destinació 
per a la provisió de llocs de treball de personal 
ncdqtcn"Ýz"fgn"Fgrctvcogpv"fÓCeek„"Uqekcn"k"Ekw-
tadania (convocatòria núm. LASC/001/06).

Mitjançant la Resolució ASC/489/2007, de 24 
de gener (DOGC núm. 4831, de 28.2.2007), es 
convoca concurs de canvi de destinació per a la 
provisió de llocs de treball de personal laboral 
Ýz"fgn"Fgrctvcogpv"fÓCeek„"Uqekcn"k"Ekwvcfcpkc"
de la Generalitat de Catalunya.

Atès el que preveu el VI Conveni col·lectiu únic 
d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Ge-
neralitat de Catalunya per al període 2004-2008;

D’acord amb la proposta efectuada per l’òrgan 
tècnic de valoració, i en ús de les atribucions que 
em confereix la normativa vigent,

RESOLC:

Declarar desert el concurs de canvi de des-
tinació per a la provisió dels llocs de treball de 
rgtuqpcn"ncdqtcn"Ýz"fgn"Fgrctvcogpv"fÓCeek„"
Social i Ciutadania la Generalitat de Catalunya 
de la convocatòria núm. LASC/001/06.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la 
via administrativa, les persones interessades 
poden formular reclamació administrativa, prè-
via a la via laboral, davant la persona titular de 
la Secretaria General del Departament d’Acció 
Social i Ciutadania, en el termini de 20 dies 
hàbils comptadors des de l’endemà de la seva 
publicació al DOGC.

Denegada la reclamació o transcorregut un 
ogu"ugpug"pqvkÝecek„"fg"nc"tguqnwek„."ngu"rgtuqpgu"
interessades poden interposar, en el termini de 
dos mesos, demanda davant la jurisdicció social, 
d’acord amb el que preveu l’article 125.2 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú, en concordança amb 
l’article 69 de la Llei de procediment laboral.

Igualment, les persones interessades poden 
interposar qualsevol altra reclamació o recurs 
que considerin convenient per a la defensa dels 
seus interessos.

Barcelona, 3 de juliol de 2007

JORDI RUSTULLET I TALLADA

Secretari general

(07.184.112)

RESOLUCIÓ
ASC/2306/2007, de 4 de juliol, de convocatòria 
per a la provisió, pel sistema de lliure desig-
nació, del lloc de director/a de l’Òrgan Tècnic 
del Pla d’immigració de la Secretaria per a la 
Immigració del Departament d’Acció Social 
i Ciutadania (convocatòria de provisió núm. 
BE/009/07).

D’acord amb el que preveuen el Decret legis-
latiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova 

DEPARTAMENT
D’ACCIÓ SOCIAL
I CIUTADANIA

la refosa en un Text únic dels preceptes de de-
terminats textos legals vigents a Catalunya en 
matèria de funció pública (DOGC núm. 2509, de 
3.11.1997); el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel 
qual s’aprova el Reglament general de provisió 
de llocs de treball i promoció professional dels 
funcionaris de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya (DOGC núm. 2398, de 26.5.1997), 
i altres disposicions complementàries;

Vist que és vacant el lloc de director/a de l’Òr-
gan Tècnic del Pla d’immigració de la Secretaria 
per a la Immigració del Departament d’Acció 
Social i Ciutadania;

Vist que la Intervenció Delegada del Depar-
tament ha dut a terme el corresponent tràmit 
d’intervenció;

Atesa la vigent relació de llocs de treball del 
personal funcionari de l’Administració de la 
Generalitat;

Atesa la descripció del lloc a proveir, inclosa 
en el manual d’organització del Departament i 
aprovada en data 12 de juny de 2007.

De conformitat amb l’article 80 de la Llei 
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, 
procediment i règim jurídic de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya,

RESOLC:

Article 1
Convocar, pel sistema de lliure designació, el 

lloc de director/a de l’Òrgan Tècnic del Pla d’im-
migració de la Secretaria per a la Immigració que 
es detalla a l’annex 2, d’acord amb les bases que 
Ýiwtgp"c"nÓcppgz"3"fÓcswguvc"Tguqnwek„0

Article 2
Crtqxct"ngu"dcugu"fg"nc"eqpxqecv”tkc"swg"Ý-

guren a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

Article 3
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la 

via administrativa, les persones interessades 
poden interposar, amb caràcter potestatiu, re-
curs de reposició, davant la consellera d’Acció 
Social i Ciutadania, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta 
Resolució en el Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"
Catalunya, o bé recurs contenciós administratiu, 
en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà 
de la publicació d’aquesta Resolució en el Diari 
QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c, davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, 
o potestativament el corresponent al lloc del 
seu domicili, d’acord amb el que preveuen els 
articles 8.2, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

Igualment, les persones interessades poden 
interposar qualsevol altre recurs que considerin 
convenient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 4 de juliol de 2007

CARME CAPDEVILA I PALAU

Consellera d’Acció Social i Ciutadania
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