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Nous cursos a
l’Escola d’Idiomes

Llum verda
al Front Fluvial

L’Escola Oficial d’Idiomes enceta
cursos monogràfics d’anglès i àrab.

L’Ajuntament ha aprovat el projecte
urbanístic del Front Fluvial del Raval.

Les proves del campionat escolar començaran a les 10 del matí

Aquest diumenge es disputa a Can
Zam el 34è Cros Antoni Amorós
Hi participaran atletes catalans, de França, Andorra, Marroc i Xile
al circuit de Can Zam atletes del rànquing nacional i internacional. Ara ja hi
ha confirmats corredors de França, Andorra, Marroc i Xile. Entre els més destacats estan Driss Lakhouaja (guanyador a les edicions de 2000 i 2001), Juan
Luis Pérez, Víctor Morente, Juan Ramón Muñoz, Carlos Casero, Manuel
Fernández Pita, Mustafá el Kauhali i
Karim Marin. Pel que fa a les dones, hi
destaquen Laura Rossell (segona a l'edició de 2001) i Judith Pla.
El Cros és un esdeveniment organitzat
per la UCA amb el suport de l’Institut
Municipal d’Esports, la Generalitat, la
Diputació de Barcelona, el Consell Esportiu del Barcelonès Nord i la Federació Catalana d’Atletisme.

Aquest diumenge 18 de gener els aficionats a l’atletisme podran gaudir, al
parc de Can Zam, de la 34a edició del
Cros Antoni Amorós i del Campionat
de Cros Escolar, que organitza la Unió
Colomenca d'Atletisme (UCA) es proves començaran a les 10 del matí i s'aniran succeint cada 15 minuts aproximadament. Hi competiran centenars de
nois i noies que estudien a les escoles i
els instituts de la ciutat. El punt àlgid de
la jornada tindrà lloc al voltant de les
13.30 h amb la cursa sènior masculina.
La participació d'atletes d'elite serà
destacada. Tot el bo i millor del cros català serà present a Santa Coloma. En el
moment de tancar aquestes planes, es
treballava en els últims detalls per dur

El interior del recinto hospitalario del Esperit Sant
tendrá dos paradas de la línea 801 de autobús
A partir del próximo lunes, la línea de
autobús 801 dispondrá de dos paradas en el interior del recinto del Hospital Esperit Sant. De esta forma, las personas que acudan al centro sanitario
en transporte público tendrán un acceso directo a las instalaciones. Hasta
ahora, el autobús paraba en el exterior, teniéndose que realizar a pié el
recorrido hasta la entrada. Las dos paradas, ubicadas al lado de los dos bloques del hospital (Pabellones A y B), estarán dotadas con marquesinas para
proteger de la lluvia.
Otra novedad importante en esta línea es
la eliminación del inicio y final de trayecto. A partir del lunes, los viajeros no tendrán que bajarse al llegar al final o al origen, pudiendo realizar todo el recorrido
desde cualquier parada. Estas modificaciones han sido planificadas por la empresa TUSGSAL, la Entitat Metropolitana

del Transport y el Ayuntamiento de Santa
Coloma, con el objetivo de mejorar el servicio a los ciudadanos.
La línea 801, que entró en funcionamiento en abril de 2003, está dotada con dos
microbuses que unen diversos barrios de
la ciudad. Las pequeñas dimensiones del
vehículo le permite pasar por las calles
más estrechas. El horario es el siguiente:
desde La Bastida, primera salida a las 7 h.
y última a las 20,30; desde el hospital, primera salida a las 7,30 h. y última a las 21

h. La frecuencia de paso aproximada
es de 30 minutos. El 801 une la zona
de La Bastida y Cementeri Vell con los
barrios del Raval y Safaretjos. Esta línea parte de La Bastida, pasando por
Mn. Camil Rosell, rambla del Fondo
(donde conecta con la estación de
metro de la línea 1), Mn. Jacint Verdaguer, Irlanda, Núria , Circumval•lació,
Sant Jordi, Av. Generalitat, Mn. Pons i
Rabadà y Hospital Esperit Sant.
Nuevas tarifas
Desde comienzos de año ha comenzado
a aplicarse las nuevas tarifas para el
transporte público, aprobadas por la Autoritat del Transport Metropolità (ATM).
El promedio de la subida es de un 3%.
Así, el billete sencillo pasa de 1,05 € a
1,10 €. La tarjeta T-10, que utiliza más de
un 60% de los viajeros, cuesta 6 €. Anteriormente, el precio era de 5,80 €.

ACTUALITAT
La Biblioteca Central
posa en marxa
el Racó dels Pares
Des de fa uns mesos funciona a la
Biblioteca Central el Racó dels Pares. Es tracta d’un conjunt de llibres
i vídeos que tracten de tots els aspectes que han de tenir en compte els pares a l'hora d'educar i criar
els seus fills (psicologia infantil,
educació familiar, puericultura,
hàbit de lectura, activitats amb els
nens, etc.). Aquests llibres estan
agrupats a la sala infantil, lloc freqüentat pels pares que van a
aquest centre amb els fills. Des de
la seva posada en funcionament,
ha estat evident la bona acollida
d'aquesta iniciativa.

A la venta las plazas del
aparcamiento en construcción
de la calle de Irlanda

L

a empresa municipal Gramepark pone a la venta, en régimen de
cesión de uso por cincuenta años, las aproximadamente 200 plazas de
aparcamiento que en este momento se están creando en el subsuelo de
la calle de Irlanda, entre la rambla de Sant Sebastià y la calle de Mn. Jacint Verdaguer. Todas las personas interesadas, aun cuando hayan realizado alguna solicitud de información con anterioridad, deben presentar la solicitud en las oficinas de Gramepark, en la rambla del Fondo,13,
antes del día 30 de enero. Las solicitudes deberán incluir fotocopia del
DNI de la persona interesada.
Los precios de las plazas son a partir de 15.600 euros en la primera planta, y 14.600 euros en la segunda. Se estudia la posibilidad de crear boxes, al precio de 24.000 euros.
Las obras de este nuevo aparcamiento de promoción municipal se desarrollan a buen ritmo y se prevé que finalicen en diciembre de este año.

Cursos d’anglès
i àrab a l’Escola
Oficial d’Idiomes
Els dies 2, 3 i 4 de febrer, es farà la
matrícula a l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) dels cursos monogràfics
d’anglès i àrab. En el primer cas, es
tracta d’un curs de perfeccionament oral (nivell avançat) que s’impartirà els dijous (de 19 a 21 h) o els
divendres (d’11 a 13 h). S’adreça a
estudiants amb un nivell superior a
5è de l’EOI, i el preu és de 158,03 €.
Pel que fa al curs d’àrab, es tracta
d’un nivell d’introducció i s’adreça
a persones interessades i professionals. S’impartirà els dijous (de 17.30
a 20 h). El preu és de 197,53 €. Més
informació, al tel. 93 468 53 66.
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Aprovat per acord de la Comissió de Govern, en sessió celebrada el dia 9 de desembre de
2003, el Plec de condicions economicoadministratives particulars i de prescripcions tècniques
que han de regir el concurs, pel procediment obert i per tràmit d'urgència, per a l'adjudicació
del contracte de subministrament i instal•lació de jocs infantils al parc d’Europa, i atès l'article
277 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s'exposa al públic pel termini de 13 dies naturals a l'efecte de presentació de possibles reclamacions.
Simultàniament, s'anuncia el concurs, si bé condicionat al que disposa l'article 122.2 del Reial
decret legislatiu 781/1986, perquè les empreses puguin presentar les seves proposicions per
prendre part en l'esmentat concurs durant el termini de 13 dies naturals.
Objecte: Contracte de subministrament i instal•lació de jocs infantils al parc d’Europa. Es podran oferir, en els termes establerts al Plec de clàusules administratives.
Tramitació, procediment i forma d'adjudicació: tramitació, urgent; procediment, obert; forma
d'adjudicació, concurs.
Duració: Els béns objecte del contracte seran lliurats i instal•lats en el parc d’Europa de Santa
Coloma de Gramenet als quaranta-cinc dies com a màxim, comptats des de l'adjudicació del
contracte, segons allò establert a la clàusula 5a del Plec de clàusules.
Finançament: Amb càrrec als pressupostos municipals, segons allò establert a la clàusula 7a
del Plec de clàusules.
Garanties: la garantia definitiva a constituir serà de 2.640 €, consistent en el 4% de l'import total de l'adjudicació del contracte. S'haurà d'ingressar a la Caixa de Dipòsits de l'Ajuntament
de Santa Coloma de Gramenet, en horari de 9 a 13 hores, de dilluns a divendres.
Obtenció d'informació: Àrea de Serveis Municipals, c. Doctor Ferran, núm. 24. (08921 Santa
Coloma de Gramenet). Tel. 93 462 40 47.
Recollida de documentació: Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC). Pl. de la Vila, 1
(08921 Santa Coloma de Gramenet). Tel. 93 462 40 40.
Presentació de proposicions:
a) Data límit de presentació: 13 dies naturals, a partir del dia següent a la publicació d'aquest
anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
b) Documentació que integrarà les ofertes: La que es detalla en la clàusula 18a del Plec de clàusules.
c)Lloc de presentació: Secretaria General de l'Ajuntament, de dilluns a divendres, de 9 a 13
hores. Si el darrer dia del termini esmentat fos dissabte o festiu, s'entendrà prorrogat al primer
dia hàbil següent.
Obertura de proposicions: L'acte d'obertura de les proposicions econòmiques serà públic i
tindrà lloc a les 10 hores del primer dimarts següent a la finalització del termini concedit per a
la presentació de proposicions.
Despeses dels anuncis: Les despeses per anuncis aniran a càrrec de l'adjudicatari.

Ditirambo Teatre participa en
festivales de Madrid y Asturias

D

espués de actuar con gran
éxito de crítica y público en el Orfeón de Mahón durante tres días
consecutivos, el grupo colomense Ditirambo Teatre ha sido seleccionado para participar en dos
festivales, en Madrid y en Asturias, donde presentará Las preciosas ridículas, de Molière.
El 17 de enero, Ditirambo Teatre
estará en Madrid para participar
en el XVII Festival Nacional de Teatro de Villarreal de Navalcarnero, uno de los más importantes

del país. Los colomenses son la
única compañía catalana seleccionada.
El día 24, por otro lado, el grupo
tomará parte en el II Certamen de
Teatro Comarca de la Sidra (Asturias).También aquí Ditirmabo
Teatre es la la única compañía
catalana incluida en el cartel de
finalistas. Fueron escogidos 5
grupos entre los 22 aspirantes.
Las preciosas ridículas ya la presentaron en el Teatro Sagarra el
15 de mayo de 2003.
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ercials

Aprovat inicialment per acord del Ple municipal d'1 de desembre de 2003 el Reglament regulador del servei d'escola bressol municipal Els Pins, així com l'establiment i el projecte d'establiment d'aquest servei, s'exposen al públic per un termini de 30 dies naturals a efectes d'informació pública i audiència als interessats i les interessades per tal que puguin presentar
reclamacions, al•legacions i suggeriments si es considera oportú, i es considerarà aprovat definitivament en el cas que no s'en produeixi cap.
Objecte: Aprovar el Reglament regulador del servei d'escola bressol municipal Els Pins, així
com el projecte d'establiment d'aquest servei.
El Reglament regulador, així com la resta de documentació, es poden examinar a l'Àrea de
Serveis a la Persona i Sostenibilitat, situada a la primera planta de l'Ajuntament (plaça de la
Vila,1), de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores, telèfon 93 462 40 63.

Empresa municipal d'aparcament i serveis anuncia la licitació de 5 locals comercials, en règim
de cessió d'ús per 50 anys, en el futur complex lúdic, comercial i d'aparcaments, situat entre
els carrers de Verdi i Mozart i la rambla del Fondo de Santa Coloma de Gramenet.
Distribució dels locals: Local núm. 1 - 500 m2 útils. Local núm. 2 - 795 m2 útils. Local núm. 3 1.024 m2 útils. Local núm. 4 - 650 m2 útils. Local núm. 5 - 830 m2 útils.
Les persones o empreses interessades hauran de presentar una oferta econòmica per a un o
més locals.
El preu de sortida dels locals és de 1.800,00 € per m2 útil.
La presentació d'ofertes romandrà oberta fins al 9 de febrer de 2004 a les 19 h, i es farà a les
oficines de l'empresa situades a la rbla. del Fondo, núm. 13, de Santa Coloma de Gramenet.
Per a més informació, podeu trucar al tel. 93 3924745 o adreçar-vos al fax 93 4681933.

ACTUALITAT

Aprobado el proyecto del Front Fluvial del Raval
E

l Ayuntamiento ha decidido,
en colaboración con las familias
afectadas, aprobar el proyecto urbanístico del Frente Fluvial del Raval. Dicha aprobación supondrá
substancialmente reducir a la mitad el tiempo para el realojo de las
143 familias afectadas y en una
modificación posterior se aumentará la edificabilidad. Todo esto
respetando las líneas fundamentales del proyecto original, firmado
no del año pasado, prevé la conspor el arquitecto Joan Ravetllat, gatrucción de 289 viviendas en tres
nador del concurso de ideas confases. El proyecto pasará ahora a la
vocado en su día para reordenar
Generalitat para su aprobación y
una de las zonas estratégicas de la
de esta manera poder comenzar
ciudad.
las obras del primer bloque de viEste proyecto afecta a toda la zona
viendas antes del próximo verano.
de terreno de 2,7 ha. ubicada entre
Una vez comenzadas las obras, se
el margen del río y la Av. Generalitramitará una
tat, desde el
modificación.
campo de fútA mediados de año
La idea es pabol hasta el
Hospital Esperit comenzarán las obras de sar de 289 a
nuevas viviendas,
400 pisos,
Sant. En estos
aparcamientos, locales
aproximadaterrenos
se
prevé construir comerciales y zonas verdes mente, para
que todas las
viviendas para
familias afectadas puedan instalarlos afectados, para jóvenes, aparse en un plazo de entre 4 y 5 años.
camientos, locales comerciales,
La zona tendrá tres bloques de 6
plazas y zonas verdes. De esta forplantas y tres torres de 16.
ma, se transformará una de las zoEsta futura modificación ha sido
nas que configurarán la nueva fatambién aceptada por la asamblea
chada de Santa Coloma al río.
de afectados, quienes han particiEl planeamiento, que fue aprobado
pado en el proceso desde su oriprovisionalmente en el último ple-

El balcón de la ciudad
El proyecto del Front Fluvial del Raval es uno de los más importantes que se
van a llevar a cabo en los próximos años en la franja fluvial de Santa Coloma.
La mejora del Besòs, con el parque fluvial, ha sido un elemento fundamental
para unir la ciudad con el río, separados durante años por la degradación ambiental. Ahora es el momento de reordenar la franja urbana. El nuevo hospital Esperit Sant, la nueva pasarela del Molinet, la reordenación de la CIBA con
nuevos juzgados, viviendas y plazas, la retirada de las torres de alta tensión
en el río, el paseo de Ribera, o la segunda fase de Can Zam son proyectos acabados o en marcha que transformarán esta zona estratégica de la ciudad.

Fiesta intercultural en el Sagarra

B ajo el lema “Fem festa tots junts”, la Fundació Integramenet organiza
el día 18 (18 h.) una fiesta intercultural en el Teatre Sagarra con diversas
manifestaciones artístico-culturales de las principales comunidades que
conviven en Santa Coloma. Con Integramenet, que tiene su sede en la avenida de Santa Rosa, 21, colaboran en la organización de esta fiesta el Ayuntamiento y el equipo de Pla per a la Convivencia, el Área Cultural Oriol, el
Centre d´Acolliment per a la Població Extrangera (CIAPE), la Asociación
Latinoamericana de Santa Coloma, la Asociación Wafae, la Asociación de
Amigos de Bangladesh y la Asociación de Residentes Chinos de Cataluña.
La entrada es gratuita. Más información, en el teléfono 93 466 84 08.

gen. Los bloques estarán rodeados
de zona verdes y una gran espacio
público similar al de la plaza de la
Vila. Esta nueva zona residencial

del barrio del Raval se beneficiará
del parque Fluvial del Besòs de
70.000 m2 de zona verde, existentes en este ámbito.

BREUS
!Se aplaza una función teatral
Por causas completamente ajenas al Teatro Sagarra, la representación
de la obra Quòrum, de Scenik Teatre, que estaba prevista para este fin
de semana, ha quedado pospuesta al próximo mes de abril.

!Curso infantil de dibujo y pintura
Desde el 15 de enero y hasta finales de junio, la Casa de Aragón imparte un
curso de dibujo y pintura (técnica de óleo). Pueden inscribirse los niños y niñas que estén cursando de 2o a 5o de primaria. Los gastos de material están incluidos en la cuota mensual de 6 € Al acabar el curso se hará una exposición.
Más información, en la calle de Sant Josep, 32, y en el teléfono 93 385 95 46.

!Cursos en Musicaula
Musicaula abre la matriculación para cursos dirigidos a niños y niñas a partir de 3 años y adultos: iniciación musical, solfeo, armonía (clásica y moderna), canto coral, informática musical, canto, guitarra, acordeón, oboe,
saxofón, trompeta, piano, violín, flauta dulce, flauta travesera, órgano electrónico, clarinete y violoncelo. Musicaula prepara opcionalmente a sus
alumnos para exámenes oficiales y ofrece música clásica, moderna y jazz.
Información: Mn. Camil Rossell, 70, de 17.30 a 21.30 h.( tel. 93 386 12 95).

!Grup de Dones del Fondo
El Grup de Dones del Fondo ha obert el període d'inscripció per a aquestes
activitats: gimnàstica de manteniment, sevillanes, balls de saló i manualitats.
Més informació, al Centre Cívic (Wagner, 19; telèfon: 93 462 40 67), de dilluns a dijous, de 17.30 a 19.30 h.

!15è aniversari de l'IES Ramon Berenguer
L'IES Ramon Berenguer IV celebrarà el 15è aniversari amb un sopar al mateix centre el 23 de gener. Per fer la reserva, cal trucar al 93 392 62 27.

des perr la fibrromiàllgia
!Assembllea d’afecctad
L’Associació d’Afectades per la Fibromiàlgia farà una assemblea el dia
21 (18 h) al Centre Cívic del Riu (carrer de Pompeu Fabra, 22-24).

!Mujeres de La Guinardera
El Grupo de Mujeres de La Guinardera celebra el XV aniversario el día 17 (18 h)
con una fiesta en el casal. También hace cursos de alfabetización, cuadros tridimensionales y disfraces. Más información, en la calle de Milton, 28 (tardes).

!En record del Che Guevara
El Casal d'Amistat amb Cuba José Sánchez fa una xerrada per presentar la mostra i el vídeo Recordando al Che avui dia 16 (19 h) a l’Ateneu (Santa Rosa, 18).
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QUÈ FEM? / ON ANEM?
Excursión
La Asociación de Vecinos del Raval celebra una excursión a Pals
(Andorra) para practicar el deporte del esquí los días 24 y 25 de
enero.
Precios: socios, 60 euros; no socios, 63 euros.
Información e inscripciones: calle
de Monturiol, 20 (tel. 93 386 79
45).

Ceràmica
L’Escola de Ceràmica ofereix formació artística en diferents tècniques per a adults i per a nens. En
el primer cas, es pot cursar ceràmica, dibuix i pintura, i per als
més petits, hi ha les classes de
ceràmica i les de dibuix. A més,
s’ha posat en marxa un curs intensiu de preparació per a les
proves d’accés a la facultat de belles arts i escoles superiors d’art.
Informació: de dilluns a divendres,
de 18 a 20 h, al carrer de les Balears, 67 (tel. 93 391 84 90).

Baile de la tercera edad
El Esplai de Jubilados y Pensionistas del Fondo celebrará un baile
el día 17 (16.30 h.), amenizado
por el músico Juan Carlos Benzal.
Lugar: centro cívico del barrio, calle de Wagner, 19.

L’Estel
4

La asociacioón de terapias naturales l’Estel pone en marcha talleres de terapia vibracional a través
de instrumentos tibetanos (un sábado al mes), curación a través
de la música de las esferas y perfeccionameinto del masaje. Además, ofrece cursos de reiki (primer nivel), quiromasaje y

Farmàcies
Divendres 7
•D
Mn. J. Verdaguer, 107 / Major, 46
Dissabte 8
•D
Anselm de Riu, 24 / Wilson, 43
Diumenge 9
•D
Mas Marí, 56 / Mn. Camil Rossell, 67-69
Dilluns 10
•D
Sant Jeroni, 13 / Irlanda, 53
Dimarts 11
•D
Rellotge, 60 / Aragó, 29
Dimecre 12
•D
Milà i Fontanals, 27 / Av. de Francesc
Macià, 29
Dijous 13
•D
Mn. Jaume Gordi, 8 / Irlanda, 104
•Aquestes quatre farmàcies obren cada dia de 9 a 22 h: rambla de Sant Sebastià, 24; Sant Carles, 42; Sant Jeroni, 13; i Milà i Fontanals, 27.

reflexología podal.
Información: pasaje de Beethoven, 13.
Teléfono: 93 468 44 10.

Tenir cura de la veu
El centre Arrels comença el 31
de gener un curs de prevenció i
cura de la veu.
Horari: dissabtes de 17.30 a 19 h.
Informació: Sant Josep, 22.
Telèfon: 670 22 02 18.

Yoga
La asociación Saucha ha programado dos grupos de yoga para
la tarde-noche de los jueves:
uno de 17.30 a 19.15 y otro de
19.30 a 21.15 h.
Información: Centre Cívic del Raval (calle de Monturiol, 20).
Teléfono: 93 391 92 90.

Taller de memoria
Del 3 de febrero al 5 de marzo
se impartirá en la Llar Puig Castellar un nuevo taller de entrenamiento de la memoria (primer
nivel) para mayores de 60 años.
Horario: martes y viernes, de 11
a 12.30 h.
Inscripciones: a partir del 19 de
enero, en la avenida del Puig
Castellar, 16.

‘Els dits de l’intèrpret’
El dia 22 de gener (20 hores)
tindrà lloc la presentació del llibre
de poemes Els dits de l'intèrpret,
del colomenc Rodolfo del Hoyo, al
Pati Llimona de Barcelona. A més
de l’autor, hi parlarà el poeta
Ferran Anell. Aquest acte està organitzat pel Museu de Poesia de
Catalunya.
Lloc: carrer de Regomir, 3.

An
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Restauració de mobles
El dia 20 s’inicia un curs trimestral de restauració de mobles.
Lloc: Centre Cívic de Can Mariner,
carrer de Miilà i Fontanals, 14-16.
Informació: a l’esmentat centre, el
dia 20 de 16 a 17.30 h, i al telèfon
93 466 32 87.

Calendari de les dones
El 21 de gener (18 h) es presentarà el calendari de les dones de
l’any 2004. Editat per l’Ajuntament, a través de la Regidoria Dona i Igualtat, posa èmfasi sobre la
responsabilitat compartida i la
igualtat. El calendari té 12 imatges, una per mes, que han estat
fetes per la fotògrafa colomenca
M. Àngels Franco.
Lloc: Can Sisteré.

Bailes de salón
La Casa de Aragón Virgen del Pilar empezará la próxima semana
un curso de bailes de salón (nivel
de iniciación). Las clases se impartirán los sábados por la tarde.
Lugar: calle de Sant Josep, 32,
Teléfono: 93 385 95 46.

Calçotada
La cooperativa La Colmena celebrarà el dia 24 una excursió a la
comarca d’Osona per tastar una
calçotada a Prats de Lluçanès.
Inscripcions: plaça de la Vila, 11,
de 17 a 19 hores.

Aprovats per acord de la Comissió de
Govern, en la sessió del dia 19 de desembre de 2003, el Plec de clàusules de
prescripcions tècniques i el Plec de
clàusules de condicions econòmiques
administratives particulars, que regiran
el concurs, per procediment obert, per
a la gestió i el funcionament de l'escola bressol municipal Els Pins d'aquesta
ciutat, i atès l'article 277 i següents del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, s'exposa al públic pel termini de 8
dies naturals, a l'efecte de presentació
de possibles reclamacions.
Simultàniament, s'anuncia el concurs,
si bé condicionat al que disposa l'article 122.2 del Reial decret legislatiu
781/1986, de 18 d'abril.
Objecte: Gestió i funcionament de l'escola bressols Els Pins d'aquesta ciutat.
El Plec de clàusules tècniques i de prescripcions
economicadministratives
particulars es pot examinar a l'Oficina
d'Informació i Atenció Ciutadana de
l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, plaça de la Vila, núm. 1, en horari de dilluns a dijous de 8.30 a 18 hores i els divendres de 8.30 a 15 hores,
telèfon 93 462 40 40.
Garantia: La garantia provisional a
constituir pels licitadors serà de QUATRE MIL TRES-CENTS DIVUIT EUROS
(4.318,00 €), que s'haurà d'ingressar a
l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet, en horari de dilluns a dijous de 8.30 a 18 hores i els divendres
de 8.30 a 15 hores.
Presentació de proposicions: Es realitzarà a la Secretaria General de l'Ajuntament en el termini de 15 dies naturals,
a partir del dia següent de l'última publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província (BOP) o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC), de dilluns a divendres de 9 a
13 hores.
Obertura de proposicions: L’acte d'obertura de les proposicions econòmiques serà públic, i tindrà lloc el primer
dimarts següent a la finalització del termini concedit per a la presentació de
proposicions.

Taller de danses
Triballcoloma celebrarà el dia 18
(18 h) un taller de danses amb
Marc Egea (viola de rodes) i Cati
Plana (acordió)
Lloc: Mas Fonollar.

TELÈFON
DE RECOLLIDA
GRATUÏTA
DE MOBLES VELLS
93 385 73 12

L’AJUNTAMENT INFORMA
Publicació setmanal
Edita: Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet
Realitza i imprimeix: Servei de
Premsa i Comunicació
http://www.grame.net
Adreça electrònica:
morilloga@gramenet.diba.es
Adreça: plaça de la Vila, 1
Tel. 93 462 40 13 (Servei de Premsa)
Tel. 93 462 40 00 (Ajuntament)
Correcció en català: L’Heura
DL B-38.194/91
Paper ecològic 100%

