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DEPARTAMENT
D’ECONOMIA I FINANCES

DEPARTAMENT
DE CULTURA

DEPARTAMENT
DE SALUT

INSTITUT D’ESTADÍSTICA
DE CATALUNYA

EDICTE
de 17 de maig de 2006, en relació amb dues reclamacions de responsabilitat patrimonial presentades pels senyors Alejandro Ramírez i Otger Estanyol davant el Departament de Cultura
pels danys patits a la Fira d’Espectacles d’Arrel
Tradicional a Manresa.

SERVEI CATALÀ
DE LA SALUT

El 24 de març de 2006 la responsable de l’Àrea d’Assessorament General de l’Assessoria
Jurídica del Departament de Cultura va trametre dos oficis pels quals demanava als senyors
Alejandro Ramírez Martí i Otger Estanyol Duocastella un seguit de documentació.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Servei Català de la Salut (CatSalut).
b) Dependència que tramita l’expedient:
Divisió de Recursos Físics de l’Àrea de Patrimoni i Inversions.
c) Número d’expedient: O-371/06.

ANUNCI
pel qual s’anuncia l’acord marc d’homologació
d’empreses i entitats que realitzin enquestes i
estudis d’opinió d’interès per a la Generalitat de
Catalunya.
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Institut d’Estadística de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Centre d’Estudis d’Opinió.
c) Número d’expedient: 15/06 SE.
—2 Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: serveis.
b) Descripció de l’objecte: acord marc d’homologació d’empreses i entitats que realitzin enquestes i estudis d’opinió d’interès per a la Generalitat de Catalunya.
c) Lot: —.
d) Butlletí o diari oficial i data de publicació
de l’Anunci de licitació: DOGC núm. 4636, de
18.5.2006, pàg. 21949.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.
—4 Pressupost base de licitació
Import total: no es determina per tenir com
a objecte un acord marc d’homologació.
—5 Adjudicació
a) Data: 19 de juny de 2006.
b) Nacionalitat: espanyola.
c) Import de l’adjudicació: preus unitaris
màxims.
d) Empreses homologades:
PROMOFOM, SAU ................... A-62015599
GABINET CERES, SL ............... B-43663988
VISIBLEASOLUTIONS ........... B-63419329
FUNDACIÓ PRIVADA
INSTITUT CERDÀ ................... G-08985392
INTERGALLUP, SA ................. A-78452646
OPINÒMETRE, SL .................... B-60003159
INSTITUT D’ESTUDIS
I PROFESSIONS ......................... B-60481090
INSTITUT DYM, SA ................. A-08149304
TAYLOR NELSON
SOFRES, SA ............................... A-08309080
GESOP-Gabinet d’Estudis
Socials i Opinió Publica, SL ......... B-63647994
TÉCNICOS
EN INVESTIGACIÓN
Y MARKETING
ESTRATÉGICO, SL ................... B-60013349
TREBALL DE CAMP .............. G-62956784
OPINA, SA ................................. A-58375171
CENTRAL DEL CAMPO, SL . B-58513326
Barcelona, 14 de juliol de 2006
JOSEP M. VEGARA I CARRIÓ
Director
(06.201.033)

*

Atès que no ha estat possible practicar la
notificació dels oficis al senyor Alejandro Ramírez Martí i al senyor Otger Estanyol Duocastella, en els seus darrers domicilis coneguts (carrer Pardo Bazán, 46-48, 08204 de Sabadell i
carrer Pintor Borrassà, 71, 08205 de Sabadell,
respectivament), d’acord amb el que disposen
els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es notifica als senyors Alejandro Ramírez i Otger Estanyol els oficis de 24 de març
de 2006 de la responsable de l’Àrea d’Assessorament General de l’Assessoria Jurídica del Departament de Cultura, el contingut dels quals,
que és idèntic, es transcriu a continuació:
“En relació amb la reclamació de responsabilitat patrimonial que vau presentar l’1 de març
de 2006, us fem avinent que cal que presenteu:
”La quantificació de l’import de la indemnització que demaneu.
”L’original o còpia compulsada de les factures
que justifiquin el valor dels béns sostrets.
”Si no aporteu la documentació abans esmentada de la forma i en el termini de deu dies hàbils, es considerarà, d’acord amb el previst a l’article 71.1 de la Llei 30/1992, de 30 de desembre,
de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, que
desistiu de la vostra petició, amb la resolució
prèvia que s’ha de dictar en els termes que preveu l’article 42 de l’esmentada Llei.
”Malgrat l’anterior, passat el termini de deu
dies i si ho considereu oportú, podreu presentar una nova reclamació abans que prescrigui el
vostre dret a reclamar la responsabilitat patrimonial. El termini de prescripció és, en base a
l’article 142.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, d’un any des de la producció del fet o acte
que motivi la indemnització.”
Barcelona, 17 de maig de 2006
CRISTINA URIBESALGO LÓPEZ
Responsable de l’Àrea d’Assessorament General
(06.135.160)

*

ANUNCI
de licitació d’un contracte per adjudicar les obres
d’ampliació del CAP Serraparera, de Cerdanyola
del Vallès.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres d’ampliació
del CAP Serraparera, de Cerdanyola del Vallès.
b) Lloc d’execució: Cerdanyola del Vallès.
c) Termini d’execució: 4 mesos.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost base de licitació
Import total: 125.728,95 euros.
—5 Garanties
Provisional: no se n’exigeix.
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.
—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Divisió de Recursos Físics.
b) Adreça: travessera de les Corts, 131-159,
edifici Olímpia.
c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08028.
d) Telèfon: 93.43.85.85.
e) Telefax: 93.403.89.29.
f) Adreça electrònica:
concursos@catsalut.net.
g) Pàgina : www.gencat.net/catsalut.
h) Data límit d’obtenció de la documentació
i informació: fins al 29è dia natural comptat des
de l’endemà de la data de publicació d’aquest
Anunci al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
—7 Requisits específics del contractista
Classificació empresarial: grup C, subgrups
4 i 6, categoria d; grup J, subgrup 2, categoria d.
—8 Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: és de 30 dies
naturals comptats des de l’endemà de la data de
publicació d’aquest Anunci al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, i finalitza a les 13
hores de l’últim dia natural; si aquest s’escau en
dissabte, el termini es prorrogarà fins al dia hàbil
següent, fins a les 13 hores.
b) Documentació a presentar: la que assenyala el plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: a la Divisió de Recursos Físics, a l’adreça esmentada a l’apartat 6
d’aquest Anunci.
d) Termini durant el qual el licitador estarà
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos.
e) Admissió de variants: no s’admetran variants.
—9 Obertura de les ofertes
La realitzarà la Mesa de Contractacions a
l’adreça esmentada a l’apartat 6 d’aquest
Anunci.
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a) Data: 10 dies naturals després de la finalització del termini de presentació de les proposicions.
b) Hora: a les 12 hores.
—10 Despeses dels anuncis
L’import d’aquest Anunci anirà a càrrec dels
adjudicataris.
—11 Portal informàtic o pàgina web on figuren les informacions relatives a la convocatòria
o on es poden obtenir els plecs: www.gencat.net/
catsalut.
Barcelona, 24 de juliol de 2006
CARLES MANTÉ I FORS
Director
(06.205.024)

ANUNCI
de licitació de tres contractes de serveis per a la
neteja, la seguretat i vigilància i el manteniment
de les instal·lacions de la seu de l’organització
central del Servei Català de la Salut (CatSalut).
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Servei Català de la Salut (CatSalut).
b) Dependència que tramita els expedients:
Divisió de Recursos Físics de l’Àrea de Patrimoni i Inversions.
c) Números d’expedients: S-345/06, S-346/06
i S-347/06.
—2 Objecte dels contractes
Vegeu l’annex.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost base de licitació
Vegeu l’annex.
—5 Garanties
Provisional: 2% del preu de licitació.
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.
—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Divisió de Recursos Físics.
b) Adreça: travessera de les Corts, 131-159,
edifici Olímpia.
c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08028.
d) Telèfon: 93.403.85.85.
e) Telefax: 93.403.89.29.
f) Adreça electrònica:
concursos@catsalut.net.
g) Pàgina web: www.gencat.net/catsalut.
h) Data límit d’obtenció de la documentació
i informació: fins al dia 8 de setembre de 2006.
—7 Requisits específics del contractista
Vegeu l’annex.
—8 Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: 12 de setembre
de 2006, fins a les 13 hores.
b) Documentació a presentar: la que assenyala el plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: a la Divisió de Recursos Físics, a l’adreça esmentada a l’apartat 6
d’aquest Anunci.

d) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos.
e) Admissió de variants: sí.
—9 Obertura de les ofertes
La realitzarà la Mesa de Contractacions a
l’adreça esmentada a l’apartat 6 d’aquest Anunci.
a) Data: 22 de setembre de 2006.
b) Hora: a les 12 hores.
—10 Despeses dels anuncis
L’import d’aquest Anunci anirà a càrrec dels
adjudicataris.
—11 Data de tramesa d’aquest Anunci al Diari Oficial de la Unió Europea: 19 de juliol de
2006.
—12 Portal informàtic o pàgina web on figuren les informacions relatives a la convocatòria
o on es poden obtenir els plecs: www.gencat.net/
catsalut.
Barcelona, 24 de juliol de 2006
CARLES MANTÉ I FORS
Director

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Servei d’Ocupació de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Secció de Contractació, Compres i Règim Interior, c. Llull, 297, planta baixa, 08019 Barcelona;
telèfon 93.553.61.51, fax 93.553.62.91.
c) Número d’expedient: 57/06.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció: realització del disseny i edició de 500 exemplars en paper i en format online de les fitxes ocupacionals del projecte
“Saber més: recull informatiu d’entorns professionals”.
b) Divisió en lots: no.
c) Termini d’execució: 4 mesos.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: concurs públic per procediment obert,
amb tramitació d’urgència.
—4 Pressupost màxim: 90.016,00 euros, IVA
inclòs.

ANNEX
Número d’expedient: S-345/06.
Descripció de l’objecte: servei de neteja de les
instal·lacions de la seu de l’organització central
del CatSalut.
Pressupost de licitació: 402.660,00 euros.
Termini d’execució: fins al 31 d’agost de 2008.
Classificació empresarial: grup U, subgrup 1,
categoria B.
Número d’expedient: S-346/06.
Descripció de l’objecte: servei de seguretat i vigilància de les instal·lacions de la seu de l’organització central del CatSalut.
Pressupost de licitació: 437.622,00 euros.
Termini d’execució: fins al 31 d’agost de 2008.
Classificació empresarial: grup M, subgrup 2,
categoria B.
Número d’expedient: S-347/06.
Descripció de l’objecte: servei de manteniment
de les instal·lacions de la seu de l’organització
central del CatSalut.
Pressupost de licitació: 267.750,00 euros.
Termini d’execució: fins al 31 d’agost de 2008.
Classificació empresarial: grup P, subgrups 1 i 3,
categoria A.
(06.205.028)

ANUNCI
de licitació d’un contracte de consultoria i assistència mitjançant concurs públic per procediment
obert (exp. 57/06).

*

—5 Garanties
a) Provisional: no escau.
b) Definitiva: el 4% de l’import d’adjudicació.
—6 Obtenció de documentació i informació
Es poden obtenir durant el termini de presentació de proposicions, els dies hàbils i en
hores d’oficina, a l’adreça que consta a l’apartat
1.b) o a la pàgina web del Departament de
Treball i Indústria (http://www.gencat.net/treballiindustria/licitacions_adjudicacions/licitacions/index.html).
—7 Requisits específics dels contractistes: solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional.
—8 Presentació de proposicions
a) Data límit: fins a les 13.00 hores del dia
9 d’agost de 2006. El termini de recepció de
proposicions quedarà ampliat per completar
els 8 dies naturals de presentació d’ofertes si
la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya és posterior al dia 1 d’agost
de 2006.
b) Documents que han de presentar els licitadors: es detallen al plec de clàusules administratives.
c) Lloc de presentació: al Registre del Servei d’Ocupació de Catalunya, a l’adreça que
consta a l’apartat 1.b), planta baixa.
d) Termini de validesa de les proposicions:
tres mesos.
e) Admissió de variants: no se n’admeten.
—9 Obertura de les ofertes
L’acte públic d’obertura tindrà lloc a les 14.00
hores del dia 11 d’agost de 2006, a l’adreça que
consta a l’apartat 1.b).
—10 Altres informacions
La resta d’informació l’especifica el plec de
clàusules administratives particulars.
—11 Despeses de l’Anunci: van a càrrec de
l’adjudicatari.
Barcelona, 21 de juliol de 2006

