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El dia 27 de maig de 2020, s’ha rebut sol·licitud d’actualització de dades en el Registre 
Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya de l’empresa FUNDACIÓ 
PRIVADA GASPAR DE PORTOLÀ, amb NIF G08909608 . 
 
Us notifiquem, d’acord amb el que estableix l’article 40 de la Llei 39/2015, d’ 1  d’octubre, de 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que la Secretaria 
Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, 

ha actualitzat 10 de juny de 2020 les dades aportades per l’empresa FUNDACIÓ PRIVADA 

GASPAR DE PORTOLÀ, NIF G08909608, que es troben inscrites en el Registre Electrònic 

d’Empreses Licitadores . 

 
Li recordem que el seu número d’inscripció registral és el  SB1014251.  
 

Aquest número és d’us intern de l’empresa. 
 
Recordeu que les dades que informa l’empresa però no van acompanyades del document que 
les acrediti, annexat digitalment, no queden incorporades en el RELI. 
 

Verifiqui que les dades contingudes en el Registre són correctes, donat que aquest expedient 
electrònic té efectes jurídics per a tots els departaments, organismes, i altres entitats publiques 
de la Generalitat de Catalunya, així com també dels ens locals i altres organismes públics 
dependents. 
 

Contra aquest acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs d'alçada 

davant el conseller de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda en el termini d’un mes a partir 

del dia següent a la data de la notificació, d’acord amb el què estableixen els articles 121 i 122 

de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques i l’article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic de les administracions 

públiques de Catalunya, o qualsevol altre recurs que considereu adient per a la defensa dels 

vostres drets.  
 
 
Josep González Yerbes 
Cap de l’Àrea de Classificació Empresarial i Registres 
 
Barcelona, 10 de juny de 2020 
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