
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

EDICTE de 8 de juny de 2016, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual
s'aproven els Estatuts de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

La Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement està tramitant l'elaboració del
Projecte de decret pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya.

Amb la finalitat de permetre la participació de la ciutadania en el procés d'elaboració del projecte i de
conformitat amb el que estableix l'article 68 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, aquest Projecte de decret se sotmet a informació pública, durant
el termini de 15 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

El Projecte de decret, així com la memòria general, la memòria d'avaluació d'impacte de les mesures proposades
i l'informe jurídic preliminar, es pot consultar a la pàgina
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/01_secretaria_duniversitats_i_recerca/universitats_i_recerca_de_catalunya

/normativa/normativa-en-tramit/ i també a la seu de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament
d'Empresa i Coneixement (Via Laietana, 2, 08003 Barcelona), en hores d'oficina.

Les observacions, suggeriments o al·legacions es poden presentar a la mateixa seu on es pot examinar el
Projecte de decret, o bé es poden presentar telemàticament mitjançant el formulari del tràmit “petició genèrica”
de Tràmits Gencat. S'hi pot accedir mitjançant l'enllaç web següent: http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-
temes/Peticio-generica.

Al motiu de la petició, s'ha d'indicar que l'assumpte és “Al·legacions al Projecte de decret pel qual s'aproven els
Estatuts de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya”, que la petició s'adreça a aquest
Departament i que el tema és “Informació pública”. Les observacions, suggeriments o al·legacions també es
poden presentar en qualsevol dels registres previstos per l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Barcelona, 8 de juny de 2016

Arcadi Navarro i Cuartiellas

Secretari d'Universitats i Recerca
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