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INSTITUT CATALÀ DE RECERCA DE L’AIGUA

ANUNCI

de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua, sobre modiicació d’un plec de pres-
cripcions tècniques.

Anunci de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), sobre la contractació 
del subministrament i instal·lació d’un sistema de computació d’altes prestacions. 
Número d’expedient: 110367

Vol fer el següent aclariment:

Al Plec de Prescripcions Tècniques, a l’apartat 2.3.7
Allà on diu:

” Un mínim d’un mes de formació presencial fent servir l’equipament de ICRA 
dels aspectes bàsics de l’administració i gestió del sistema”
Es refereix a:

“Entrenament presencial o remot durant el primer mes després de la instal·lació 
en els aspectes bàsics de l’administració i gestió del sistema. Aquest entrenament 
durant el primer mes podrà ser definit com a un paquet d’hores continu o discon-
tinu, a discreció del licitador. Es valorarà positivament les actuacions de formació 
presencial del personal ICRA respecte a l’ús i gestió del cluster. El número d’hores 
d’aquest entrenament es deixa a la discreció del licitador, però hauran de ser ofertes 
durant el mes posterior a la instal·lació del cluster i hauran de servir per garantir la 
total autonomia del personal del ICRA en les gestions bàsiques i quotidianes. ”

Girona, 20 de juny de 2011

IVÁN SÁNCHEZ TOLOSA

Gerent
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	RESOLUCIÓ
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	RESOLUCIÓ
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	EMO/1552/2011, de 4 de maig, per la qual s’atorga a l’empresa Red Eléctrica de España, SA, l’autorització administrativa, la declaració en concret d’utilitat pública i l’aprovació del projecte d’execució de la nova subestació Gavarrot de 220 kV, al terme 
	municipal de Sant Boi de Llobregat (exp. 10/13809).
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	ECO/1550/2011, de 8 de juny, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Ramon Gaspar de Valenzuela de Ros com a cap de l’Àrea d’Assessorament Financer i Tributari de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i Coneixement.
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	ANUNCI
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	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	ANUNCI
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