
El formulari de sol·licitud s'ha enviat correctament

Acusament de rebuda de la sol·licitud

•  Resum*: bfc8c2050559f25b72278f0f3cb269414511f2f24d6bfe6dc2a06440b1b1f796

* Per tal de garantir que el present acusament de rebuda correspon de forma fidedigna als documents lliurats, s'inclou un resum d'aquests,
calculat mitjançant algoritmes criptogràfics.

Dades generals
Data de registre

13/06/2022 19:07:46

Número de registre

9015-1134851/2022

Codi de tràmit (ID)

SCDTK6Y77

Informació de la signatura del document de sol·licitud
Tipus de credencial

Altres

Persona signatària

 Persona física

Aquest fitxer es troba com adjunt a aquest acusament de rebuda. Si ho vol recuperar pot accedir directament mitjançant el panell de
navegació Adjunts de l'Adobe Reader. Per mostrar-lo pot anar a menú Veure > Mostar/ocultar > Panells de navegació i seleccionar Arxius
adjunts i des de el panell de navegació clicant la icona d'un clip.

La Generalitat de Catalunya posa a la seva disposició diferents canals per consultar l'estat d'aquest tràmit:
Per internet a l'adreça http://web.gencat.cat/ca/tramits o http://www.gencat.cat/canalempresa

Per telèfon trucant al 012.

S'aconsella que imprimeixi o desi en local la sol.licitud per a que tingui constància de les dades que ha escrit i dels números identificatius
que hi ha en aquesta plana perquè li permetran fer consultes sobre l'estat del tràmit.



Dades d'identificació de la persona sol·licitant

Seleccioneu si sou persona física o jurídica
Persona física

Persona jurídica

Nom

Primer cognom

Segon cognom

Tipus de document d'identificació nif

Número d'identificació

Gènere Dona

Data de naixement

Dades de contacte

Adreça electrònica

Telèfon mòbil

Telèfon fix

Si voleu rebre avisos sobre la tramitació de la vostra sol·licitud, indiqueu-ho.

Correu electrònic

Prefereixo que em truqueu al telèfon

Fix

Mòbil

a partir de les

fins a les

ADREÇA

Adreça fora de l'Estat espanyol

Tipus de via



Nom de la via

Número

Bloc

Escala

Pis

Porta

Codi postal

Província

Comarca

Municipi

Descripció de la sol·licitud

Secció

Tema Universitats i recerca

Subtema 1 Altres

Subtema 2 Altres

Assumpte Contractes universitats públiques i centres adscrits

Contingut de la sol·licitud

So licito:
- Els contractes de les universitats catalanes i centres adscrits 
amb Elit3 14 SL, LAB Hermeneia, Xarxa Integral de Professionals i 
usuàries SCCop, Freelance, APMGC&CE SL, SmartCooper i ISAIAS HERRERO 
FLORENSA des de 1995 fins a actualitat. Demano adjuntar la 
documentació i, al full de càlcul, especificar tots els contractes 
que ha rebut, àmbit, òrgan de contractació, el codi de 
expedient, la denominació, la descripció de la prestació, el tipus 
expedient, el tipus de contracte, adjudicatari, import de 
adjudicació, enllaç de la publicació i la data. 

- Conèixer amb quines universitats catalanes i centres adscrits, 
ISAIAS HERRERO FLORENSA ha establert alguna relació laboral (aclarir 
temps de durada de cada contracte i les dates concretes, les 
funcions a desenvolupar i el lloc on les realitza, organisme que 
el contracta, si ho fa a través de contracte laboral o de facturació 
com autònom indicar si es cooperativa, quina). entén que incorre
en cap conflicte per protecció de dades ja que el seu nom complet 
apareix a llista adjudicataris  de contractes menors del conjunt de 
la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, entre altres.
- Els contractes menors detallats de les universitats catalanes UB, 
UOC i UAB i els seus centres adscrits des de 1995, any per any.

Indiqueu quin és el motiu de la vostra 
sol·licitud (opcional)

Entitat o òrgan administratiu a què dirigiu la 
sol·licitud (Indiqueu l'entitat o l'òrgan 
administratiu a què dirigiu la sol·licitud, si el 
coneixeu.)



Indiqueu per quin mitjà voleu rebre la informació
Correu electrònic

Correu postal

Presencialment

Indiqueu en quin format voleu rebre la 
informació Full de càlcul

La Generalitat de Catalunya us respondrà en 
català (per defecte està assenyalat). Si voleu Català

Declaració

Declaro que tinc més de 16 anys, requisit necessari per exercir el dret d'accés a la informació pública, d'acord amb el que estableix 
l'article 18.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i autoritzo la 
Generalitat de Catalunya a fer les comprovacions oportunes, si escau, per tal de verificar-ho.

Notificació

Vull rebre notificacions administratives d'aquest tràmit només per mitjans electrònics.

Si marques aquesta casella deixaràs de rebre notificacions en paper per correu certificat.

Pots consultar-les accedint a Notificacions electròniques. Es considerarà rebutjada si després de 10 dies de la posada a disposició no hi 
has accedit. En el moment que accedeixis al seu contingut, la notificació es considerarà practicada.

Indica l’adreça electrònica en què vols rebre els avisos de la posada a disposició de les teves notificacions i un telèfon mòbil en què, 
addicionalment, rebràs un avís SMS.

Adreça electrònica

Telèfon mòbil

Documentació

Arxiu adjunt 
Fitxer adjuntat: - 

Protecció de dades

He llegit i accepto la informació bàsica sobre protecció de dades

Informació bàsica sobre el Reglament general de protecció de dades

Tractament: serveis i tràmits gencat 
Responsable: Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana 
Finalitat: garantir la traçabilitat de les gestions que la ciutadania realitza amb la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant la plataforma corporativa Gencat Serveis i Tràmits 
Legitimació: interès públic o exercici de poders públics
Destinataris: departaments de la Generalitat i entitats que en depenen per a la gestió dels  serveis 
públics, i encarregats de tractament que proveeixen els serveis TIC 
Drets de les persones interessades: sol·licitar l'accés, rectificació o supressió de les dades, i la 
limitació o oposició al tractament. Per exercir aquest drets, més informació a  enllaç 
Més informació: enllaç 

Tractament: Accés a la informació pública
Responsable: Direcció General de Transparència, Dades Obertes i Col·laboració 
Finalitat: gestionar i tramitar les sol·licituds realitzades per la ciutadania en exercici del dret 
d'accés a la informació pública d'acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 



accés a la informació pública i bon govern, i la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern i l'elaboració d'informes i estudis 
estadístics.
Legitimació: interès públic o exercici de poders públics.
Destinataris: departaments de la Generalitat i entitats del sector públic que en depenen que tinguin 
accés a l'eina de gestió de les sol·licituds i totes les persones que accedeixin a les dades objecte 
de publicitat activa. 
Drets de les persones interessades: sol·licitar l'accés, rectificació o supressió de les dades, i la 
limitació o oposició al tractament. Per exercir els drets
anteriors, podeu consultar el Departament d'Acció Exterior i Govern Obert .
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional del tractament .  Si considereu que 
els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades . 




