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DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES
INSTITUT D’ESTADÍSTICA
DE CATALUNYA
ANUNCI
pel qual es modifica el Pla de treball anual per
a l’any 2007 del Centre d’Estudis d’Opinió.
En data 20 de setembre de 2006, el Comitè de
Supervisió i Seguiment va adoptar el següent
Acord d’aprovació del Pla de treball anual del
Centre d’Estudis d’Opinió per a l’any 2007:
Acord del Comitè de Supervisió i Seguiment:
Pla de treball anual del Centre d’Estudis
d’Opinió per a l’any 2007:
Quatre baròmetres d’opinió política, que
s’efectuaran els mesos de març, juny, setembre
i desembre de 2007.
En data 5 de febrer, el Comitè de Supervisió
i Seguiment aprova modificar el Pla de treball
per a l’any 2007 afegint els estudis següents:
Acord del Comitè de Supervisió i Seguiment:
Valors Democràtics, que s’efectuarà durant
el mes de maig.
Debat de Política general, que s’efectuarà
durant el mes d’octubre.
Valoració de Govern, que s’efectuarà durant
el mes de desembre.
Omnibus, s’iniciarà durant el mes de febrer
i té una continuïtat trimestral.
La qual cosa es fa pública, de conformitat amb
el que disposa els article 4 del Decret 1/2005, d’11
de gener, pel qual es regula l’elaboració i la
publicitat dels estudis d’opinió de la Generalitat.
Barcelona, 5 de febrer de 2007
JOAN RIGOL I ROIG
President del Comitè de Supervisió
i Seguiment
(07.051.163)

*

ANUNCI
pel qual es fan públics expedients de sol·licitud
d’autorització d’obres presentats davant la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.
En compliment del que disposa l’article
127.1.b) del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol, modificat pel Decret legislatiu 16/1994, de
26 de juliol, i d’acord amb el que estableix la
disposició transitòria sisena de la Llei 2/2002, de
14 de març, d’urbanisme, els expedients de sol·licitud d’autorització d’obres en sòl no urbanitzable que es detallen a continuació estaran exposats al públic per un termini de 20 dies al local
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (avinguda Josep Tarradellas, 2-6, 4t,
08029 Barcelona) perquè en el termini esmentat, comptat des de l’endemà de la publicació
d’aquest Anunci al DOGC, totes les persones
interessades puguin examinar-los i presentar al
Registre les al·legacions que considerin oportunes:
Exp.: 2007/026127/B
Construcció d’un habitatge unifamiliar a la
parcel·la 140 de ca l’Esteve, al terme municipal
de Sant Salvador de Guardiola, promoguda per
Antoni Ramon Pérez Delgado.
Exp.: 2006/025512/B
Legalització d’un habitatge unifamiliar a la
parcel·la 152 de ca l’Esteve, al terme municipal
de Sant Salvador de Guardiola, promoguda per
Ernesto Campanins Roca.
Barcelona, 27 de febrer de 2007
MERCÈ ALBIOL I NÚÑEZ
Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona
(07.058.230)

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
ANUNCI
pel qual es fa pública la licitació d’un contracte
de serveis mitjançant concurs amb procediment
obert.
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Institut Català del Sòl, empresa pública de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Direcció Administrativa - Unitat de Serveis
Generals.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servei de neteja
periòdica de les dependències de l’Institut Català del Sòl.
b) Divisió per lots: -.
c) Lloc d’execució: Barcelona
d) Termini: Un any a comptar des de la data
de l’adjudicació definitiva, prorrogable de conformitat amb el que estableix l’article 198.1 del
Text Refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs sense variants.

—4 Preu del contracte: 235.000 euros (16%
d’IVA inclòs).
—5 Garanties
a) Provisional: no se n’exigeix.
b) Definitiva: 4% del pressupost d’adjudicació.
—6 Obtenció de documentació i informació
El plec de clàusules administratives particulars i la documentació complementària estaran
exposats durant el termini de presentació d’ofertes a les oficines de:
a) Entitat: Institut Català del Sòl, Unitat de
Contractació.
b) Domicili: Còrsega, 289, entresòl A.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08008.
d) Telèfon: 93.228.60.00.
e) Telefax: 93.228.61.15.
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: fins a la data límit de presentació
d’ofertes.
—7 Requisits específics del contractista
a) Classificació: grup U, subgrup 1, categoria B.
b) Altres requisits: els documents necessaris
per acreditar la solvència econòmica i financera
són els enunciats a l’article 16.1.a) del Reial
decret llei 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques. Els documents necessaris per acreditar la solvència tècnica o professional són els enunciats als articles 19.b) del
Reial decret llei esmentat.
—8 Presentació d’ofertes o de les sol.licituds de
participació
a) Data límit de presentació: el 15è dia natural a partir de la publicació d’aquest Anunci
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Quan el darrer dia sigui dissabte o festiu, el termini s’entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil
següent, sempre fins a les 12 hores.
b) Documentació a presentar: la que requereix el plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: Unitat de Contractació de l’Institut Català del Sòl (c. Còrsega,
289, entresòl A, 08008 Barcelona, telefax
93.228.61.15).
d) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos,
comptats des de la data d’obertura de les proposicions.
e) Admissió de variants: no s’admeten variants o alternatives dels licitadors respecte de les
condicions o dels termes d’execució de l’objecte
del contracte.
f) Nombre previst d’empreses a les quals es
pretén convidar a presentar ofertes: —.
—9 Obertura de les ofertes
a) Entitat: Institut Català del Sòl.
b) Domicili: c. Còrsega, 289, entresòl A.
c) Localitat: Barcelona 08008.
d) Data: el tercer dia natural a partir de la
data límit de presentació. Quan el darrer dia
sigui dissabte o festiu, el termini s’entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil següent.
e) Hora: a les 12 hores.
—10 Altres informacions
Les proposicions s’han d’acompanyar obligatòriament amb el document “Presentació de
plica” per duplicat, que s’adjunta com annex del
plec de clàusules administratives.
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Les proposicions també es poden trametre
per correu dins el termini d’admissió. En aquest
cas, cal justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan
de contractació d’acord amb el que disposa l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
la remissió de l’oferta mitjançant un telefax o un
telegrama abans de les 12 hores del mateix dia.
També es podrà anunciar per correu electrònic
a l’adreça (incasol.con@gencat.net).
—11 Despeses d’anuncis: les despeses de publicitat d’aquest Anunci són a càrrec de l’adjudicatari.
—12
—.

Data de tramesa de l’Anunci al DOUE:

—13 Per obtenir més informació sobre les
condicions d’execució del concurs es pot consultar la pàgina web de l’Institut Català del Sòl
(www.incasol.net).
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Model de proposició i documents que s’han
d’acompanyar: S’indiquen en els plecs de clàusules administratives.

Garantías: Garantia provisional de 52.808,88
euros, i definitiva del 4% de l’import d’adjudicació.

Data límit de presentació de les proposicions: Fins
el dia 26 de març de 2007 en l’horari indicat al
plec i en el registre d’entrada de documents,
situat en el primer pis de la direcció de l’òrgan
de contractació.

Model de proposició i documents que s’han
d’acompanyar: S’indiquen en els plecs de clàusules administratives.

Obertura de proposicions: Acte públic que es
realitzarà el dia 29 de març de 2007 a les 12:20
hores en les dependències de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya a Barcelona, c. Diputació, 239, 3r. S’admet l’assistència de dues persones per licitador.
Condicions mínimes exigides: S’indiquen en el
plec de clàusules administratives.
Termini durant el qual està obligat a mantenir la
seva oferta: 3 mesos des de l’obertura de pliques.

Barcelona, 28 de febrer de 2007

Criteris que se seguiran per a l’adjudicació del
contracte: S’indiquen en el plec de clàusules administratives.

EMILI MAS MARGARIT
Gerent

Despeses dels anuncis: Seran a càrrec de l’adjudicatari.

(07.059.155)
Barcelona, 1 de març de 2007
FERROCARRILS
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
ANUNCI
pel qual es fa pública la contractació de serveis.
Ref.: 25/07.
Objecte: definició, desenvolupament i construcció d’una nova pàgina web per a l’estació de
muntanya de la Molina.
Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
ordinària, concurs públic pel procediment obert.
Data prevista per al seu inici: 1a. quinzena d’abril
de 2007.
Termini d’execució: 3 mesos.
Pressupost base de licitació: 33.640 euros, IVA
inclòs.
Consulta dels projectes, plecs de condicions i
documentació complementària: Àrea d’Aprovisionaments i Contractació de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya, c. Diputació, 239, 3r,
08007 Barcelona. Telf. 93-366.33.94.
Obtenció dels plecs de condicions:
Copisteria Miracle, c. Rector Ubach, 6-10,
08021 Barcelona, telf. 93-200.85.44, fax 93209.17.82.
L’import dels plecs serà a càrrec de l’empresa
que els sol·liciti. Cas que l’esmentada documentació hagi de ser enviada a l’empresa sol·licitant,
les despeses de la tramesa seran al seu càrrec.
Per a la tramesa dels plecs per correu, l’empresa interessada ho haurà de demanar, com a
màxim, amb 10 dies d’antelació a la data límit
de recepció d’ofertes.
Justificació de la solvència economicofinancera:
se sol·licitaran els mitjans d’acreditació de la
solvència economicofinancera, en els termes que
figuren en el plec de clàusules administratives.
Garantías: Garantia provisional de 673 euros, i
definitiva del 4% de l’import d’adjudicació.

LLUÍS HUGUET I VIÑALLONGA
Director Economicofinancer
PG-180128 (07.065.009)

ANUNCI
pel qual es fa pública la contractació d’obres i
instal·lacions.
Ref.: 27/07.
Objecte: execució de les obres per a la remodelació de les dependències i instal·lacions per al
nou centre de control integrat al centre operatiu de Rubí.
Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
ordinària, concurs públic pel procediment obert.
Data prevista per al seu inici: segon trimestre
2007.
Termini d’execució: 7 mesos.
Pressupost base de licitació: 2.640.444,05 euros,
IVA inclòs.
Consulta dels projectes, plecs de condicions i
documentació complementària: Àrea d’Aprovisionaments i Contractació de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya, c. Diputació, 239, 3r,
08007 Barcelona. Telf. 93-366.33.94.
Obtenció dels plecs de condicions:
Copisteria Miracle, c. Rector Ubach, 6-10,
08021 Barcelona, telf. 93-200.85.44, fax 93209.17.82.
L’import dels plecs serà a càrrec de l’empresa
que els sol·liciti. Cas que l’esmentada documentació hagi de ser enviada a l’empresa sol·licitant,
les despeses de la tramesa seran al seu càrrec.
Per a la tramesa dels plecs per correu, l’empresa interessada ho haurà de demanar, com a
màxim, amb 10 dies d’antelació a la data límit
de recepció d’ofertes.
Classificació: grup I, subgrup 6 i categoria D o
superior, i grup I, subgrup 7 i categoria E o superior.

Data límit de presentació de les proposicions: Fins
el dia 10 d’abril de 2007 en l’horari indicat al plec
i en el registre d’entrada de documents, situat
en el primer pis de la direcció de l’òrgan de contractació.
Obertura de proposicions: Acte públic que es
realitzarà el dia 13 d’abril de 2007 a les 10:00
hores en les dependències de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya a Barcelona, c. Diputació, 239, 3r. S’admet l’assistència de dues persones per licitador.
Condicions mínimes exigides: S’indiquen en el
plec de clàusules administratives.
Termini durant el qual està obligat a mantenir la
seva oferta: 3 mesos des de l’obertura de pliques.
Criteris que se seguiran per a l’adjudicació del
contracte: S’indiquen en el plec de clàusules administratives.
Despeses dels anuncis: Seran a càrrec de l’adjudicatari.
Barcelona, 5 de març de 2007
LLUÍS HUGUET I VIÑALLONGA
Director Economicofinancer
PG-180248 (07.065.061)

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SA
ANUNCI
pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
—1 Entitat adjudicadora: Gestió d’Infraestructures, SA, empresa pública de la Generalitat de
Catalunya.
—2 Objecte: a) Descripció: Execució de les
obres de Nova construcció del Parc de Bombers
de Prats de Lluçanès. Clau: PPB-05449.A.
c) Lloc d’execució: Osona
d) Termini d’execució : 12 mesos.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.
—4 Pressupost base de licitació: 1.056.338,28
euros, IVA del 16% inclòs.
—5 Garantia provisional: 2% de l’import de
licitació.
—6 Obtenció de documentació i informació:
el plec de bases del concurs i el projecte de les
obres quedaran exposats durant el termini de
presentació de les ofertes, entre les 9 hores i les
13 hores dels dies laborables a les oficines de:
a) Entitat: Gestió d’Infraestructures, SA.
b) Domicili: av. Josep Tarradellas, 20-30, 1a
planta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08029.

