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Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
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IX Setmana
de la Ciència

Reformes a l’antiga
acadèmia Manent

El Museu Torre Balldovina hi participa amb
un taller de meteorologia.

En breu començarà la tercera fase de
remodelació d’aquest edifici històric.

Una web posarà en contacte la gent que vulgui compartir el vehicle

Amb la Setmana de la Mobilitat s’inicia
a la ciutat el servei del ‘cotxe compartit’
La Setmana arrenca el dia 8 amb una exposició sobre mobilitat sostenible
Del 8 al 14 de novembre se celebrarà la Setmana de la Mobilitat,
que obre el debat del futur pla del
mateix nom. Una de les propostes
més destacades és la presentació
d’una pàgina web que faciliti als
ciutadans compartir el cotxe per als
desplaçaments habituals.
Amb el lema “Llum verda al medi ambient”, la Setmana de la Mobilitat és un
conjunt d’iniciatives sobre aquesta problemàtica i una mostra dels recursos disponibles i de propostes de futur. L’objectiu
de fons és millorar el trànsit i la seguretat
vial sense comprometre l’activitat econòmica i el medi ambient.
La Setmana arrenca amb l’exposició “Mobilitat sostenible i segura”, que tindrà lloc a
la Biblioteca Can Peixauet els dies 8, 9 i 10;
a la Biblioteca Central, els dies 11 i 12 (en
l’horari habitual d’ambdós centres), i a la
plaça d’en J. Manent, el dissabte 13 de 16
a 18.30 h i el diumenge 14 de 12 a 14 h.
El proper dijous, 11 de novembre (20 h) es
farà, a la Biblioteca Central, l’acte de presentació de la web “cotxe compartit” i de
la proposta municipal del Pla de Mobilitat

Urbana. La pràctica de compartir vehicles
de particulars per anar a treballar o a estudiar buscant companys de viatge per Internet és l'objectiu d'aquesta nova web.
Santa Coloma s'hi incorporarà a partir de
la propera setmana. Des de la web municipal www.grame.net, es podrà accedir al
portal del cotxe compartit i seguir instruccions molt fàcils per aconseguir-ho.
Dins la Setmana de la Mobilitat es plantejaran millores en la mobilitat del tram format pels carrers de Sant Carles i Sant Jeroni i la plaça d’en J. Manent, que facilitin el

pas de bicicletes,
així com
la prop o s t a
d'elabor a c i ó
d'un pla
director
de bicicletes de
Santa Coloma.
Durant el
cap de
setmana del 13 i 14 de novembre es tancaran els carrers del centre unes hores cada dia per facilitar els desplaçaments a
peu o en bicicleta.
Santa Coloma s'adhereix , com altres ciutats de Catalunya, a la Setmana de la Mobilitat que té com a objectiu fonamental
sensibilitzar la població de la necessitat de
tenir un comportament cada cop més sostenible en els aspectes de mobilitat. Utilitzar els transports públics i fer els petits trajectes a peu són algunes de les accions
que s’haurien de convertir en quotidianes.

La Generalitat da luz verde a la construcción del
nuevo edificio de los juzgados de Santa Coloma
El Govern de la Generalitat acordó el pasado 26 de octubre iniciar
los trámites para la construcción de los nuevos juzgados de Santa
Coloma a través de la empresa pública Gestió d'Infraestructures, S.A
(GISA). El edificio estará situado en el paseo de la Salzereda, entre
las calles de Lluís Companys y Major, y ocupará parte de las antiguas dependencias de la Policía Local. Tendrá 6 plantas y 2 sótanos,
con una superficie total de 7.559 m2.El presupuesto es de cerca de
9,9 millones de euros.
La nueva construcción albergará seis juzgados de primera instancia e instrucción, con sus correspondientes salas de vistas, una sala para celebrar matrimonios, oficinas para abogados y procuradores, dependencias para la Fiscalía, el Registro Civil, el Decanato,
administración y aparcamiento. En el sótano se ubicarán las salas

de los forenses. El equipamiento judicial reserva espacio para la creación de dos juzgados más, si fuera necesario. Los terrenos fueron
cedidos por el Ayuntamiento al Departament de Justícia de la Generalitat, mediante un convenio que firmó la entonces alcaldesa Manuela de Madre en junio de 2002.
Una vez adjudicadas las obras, el plazo de ejecución será de 20
meses. Actualmente GISA tiene abierto el proceso de licitación para recibir ofertas de las empresas constructoras.
Los nuevos juzgados estarán ubicados en una zona cuya remodelación fue definida por el consistorio en marzo de 2002. Los antiguos edificios de la fábrica CIBA, del instituto de la Salzereda y de la
Policía Local darán paso a una nueva centralidad, con los servicios
judiciales, vivienda pública, equipamientos y zonas verdes.

ACTUALITAT
L'exposició ‘25 anys
d'ajuntaments
democràtics’,
novament al Museu
Fins al 28 de novembre es pot
veure al Museu Torre Balldovina
l'exposició “25 anys d'ajuntaments democràtics”, inaugurada
a la Festa Major d'aquest any. La
mostra fa un repàs sintètic de l'evolució i transformació de la ciutat durant els 25 anys d'ajuntament democràtic, a partir d'una
visió subjectiva dels qui han protagonitzat aquest període com a
persones electes i, també, dels
ciutadans que els van elegir.

El Casal del Mestre
celebra les V Jornades
de Filosofia
Els dies 11, 12 i 13 de novembre
se celebren les V Jornades del
Grup de Filosofia de Santa Coloma
de Gramenet, dedicades aquest
any a la lògica, a la seva història i a
la seva didàctica, en el 40è aniversari de la publicació de Introducción a la lógica y al análisis formal
del lògic i filòsof Manuel Sacristán
Luzón. La primera de les conferències, impartida pel catedràtic de la
UNED, el Dr. Luis Vega Reñón, amb
el títol “Sobre el lugar de Sacristán
en los estudios de lógica en España”, serà oberta a la ciutadania.
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Hoy se presenta el CD
del Yunque Flamenco
El Circuito Valores Andaluces, una
programación cultural que organiza la FECAC en el área metropolitana, se estrena hoy viernes en
Santa Coloma. A las 20 horas se
presentará en Can Sisteré el CD
del Yunque Flamenco de 2003.
Cantará Lolo de Jerez, y a la guitarra estará Alberto Fernández.

HORARI DE L’OIAC
De dilluns a dijous
de 8.30 a 18 h i divendres de
8.30 a 15 h
Tel. 93 462 40 40

GRAMA
RÀDIO
Emissora
municipal, 107.4 FM

La comunidad musulmana tendrá
oratorio provisional en Can Zam

E

l conflicto que se ha vivido
durante las últimas semanas en
el barrio de Singuerlín, por la
oposición de un grupo de vecinos
a la apertura de un oratorio musulmán en los bajos del número
114 de la avenida de Anselm de
Riu, se dio por finalizado el miércoles. El alcalde, Bartomeu Muñoz, mantuvo diversas reuniones
con las partes implicadas.
En nombre de la convivencia y
del respeto, y con la premisa de
respetar la igualdad de derechos
y deberes de todos los ciudadanos y ciudadanas, entre los que
se incluye la libertad de culto, el
alcalde solicitó a los vecinos que
cesaran sus actuaciones de pro-

testa en contra de este oratorio. A
cambio, el alcalde les garantizó
que el Ayuntamiento encontraría
una alternativa para que los actuales usuarios del local, la asociación ATTAUBA, dejaran de utilizar este espacio a partir del día
17 de noviembre, fecha en que finaliza el Ramadán.
El Ayuntamiento se ha comprometido con la comunidad musulmana a prestarle colaboración en
la localización de un espacio
donde pueda ejercer con normalidad su derecho de culto. De manera provisional, el oratorio musulmán se ubicará en un módulo
prefabricado que se instalará en
los terrenos de Can Zam.

El Museu colomenc participa
a la IX Setmana de la Ciència

E

l Museu
Torre Balldovina participa
novament en
la Setmana de
la Ciència, que
se celebra des
d’avui, dia 5,
fins al 15 de
novembre. Es
faran, arreu
de Catalunya, diverses activitats
organitzades per nombroses entitats relacionades, en un sentit
ampli, amb el món de la ciència i
la tècnica, sempre amb l'objectiu
d'apropar la ciència a la societat.
Dintre d'aquesta iniciativa, el Museu ha organitzat el Taller de meteorologia, adreçat al públic familiar (petits i grans) el diumenge 7
de novembre, d'11 a 14 h. El taller és gratuït i consta de tres
parts: primer es donen a conèixer
els fenòmens atmosfèrics i les variables que hi intervenen (núvols,
estacions de l'any, temperatura,
humitat, pressió atmosfèrica,
vent...). A continuació es prenen
les dades de l'estació meteorològica instal•lada al Museu (temperatura, humitat i pressió), i es fa la
interpretació d'aquestes dades i,
també, d'un mapa del temps. Finalment, es construeixen diferents aparells meteorològics:
baròmetre elàstic i d'ampolla,
pluviòmetre, higròmetre de cartró, penell i anemòmetre. El taller
es completa amb la consulta per

Internet de la web del Servei de
Meteorologia de Catalunya per
veure el temps del moment.
Més informació, al Museu Torre
Balldovina, plaça de Pau Casals,
s/n, telèfon 93 385 71 42.

Se aprueban
proyectos de mejora
para los barrios de
Santa Rosa y Llatí
El Ayuntamiento ha aprobado inicialmente dos proyectos de mejora de espacios públicos en la
ciudad. Se trata de la urbanización de un tramo de la calle de
Dalt dels Banús y de la adaptación de los accesos a la plaza del
Barri Llatí. El inicio de las obras
está previsto para principios del
año próximo.
En Dalt dels Banús se urbanizará
el tramo de 200 metros comprendido entre las calles de Sant Francesc y Roselles, siguiendo el mismo modelo del tramo que ya se
ha realizado, entre las calles
Brancatge y Roselles. La redacción del proyecto es obra de la
Mancomunidad de Municipios.
Además de la renovación de la
calzada y aceras se procederá a
cambiar la red de alcantarillado y
a enterrar el tendido eléctrico. El
mobiliario urbano, la señalización y el arbolado serán totalmente nuevos. El presupuesto del
proyecto es de 390.000 euros.
También se ha aprobado inicialmente el proyecto de adaptación
de los accesos de la plaza del Barri Llatí, situado entres las calles
de Mozart y Roma, con un presupuesto de 120.000 euros. La intervención prevé la modificación de
la rampa que conecta la parte alta
con la parte baja para facilitar la
accesibilidad, la eliminación del
bar actualmente en desuso y la
renovación de los elementos del
mobiliario urbano, pavimento, farolas, etc., que estén deteriorados.

Ediccte
e
El Ple de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en sessió celebrada en data
3 de novembre de 2004 va acordar l'aprovació inicial de l'alteració de la
qualificació jurídica del terreny següent, mitjançant la desafectació a un servei
públic (com a bé de domini públic) , i la qualificació com a bé patrimonial:
"PORCION DE TERRENO edificable o solar, situada en el interior de la isla formada
por calles Pirineos, Nuria y Circunvalación, de Santa Coloma de Grament. Tiene
forma poliédrica irregular y una superficie de novecientos cincuenta y seis metros
y noventa decímetros cuadrados. LINDA: por el Noreste, con las partes posteriores
de las fincas números 50 a 58 de la calle Pirineos y con finca de la que se segrega;
por el Sureste, con finca de la que se segrega; por el Noroeste, con las partes
posteriores de las fincas números 48 y 50 de la calle Pirineos; y por el Suroeste,
con las partes posteriores de las fincas números 38 a 46 de la calle Pirineos y con
finca de la que se segrega".
De conformitat amb l'article 20.2 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, l'expedient tramitat per a
l'adopció de l'esmentat acord s'exposa a informació pública durant un termini de
quinze dies comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el
Butlletí Oficial de la Província.
Durant aquest termini els interessats podran examinar l'expedient als Serveis
Jurídics, Contractació i Patrimoni d'aquest Ajuntament i formular les al•legacions
que s'estimin pertinents. En cas de no haver-n’hi cap, l'acord provisional
esdevindrà definitiu.

ACTUALITAT

BREUS

Comencen les obres de reforma
de l’antiga acadèmia Manent

E

n breu està previst l'inici
d'obres de la tercera fase de remodelació de l'antiga acadèmia
Manent, ubicada a la plaça del
mateix nom. L'Ajuntament ha
aprovat l'encàrrec de la remodelació a l'empresa municipal Grameimpuls, que ja va treballar en
aquest edifici.
Els alumnes de l'Escola Taller de
Construcció Santa Coloma seran
els encarregats de fer les obres,
que s'acabaran a finals de juliol
de 2005. El pressupost total d'aquesta tercera fase, que s'ha dividit en dues subfases, és de
384.531,45 €.
El projecte preveu l'ordenació de
parets, instal•lació elèctrica i fibra
òptica, il•luminació i pintura, a
més de restaurar la façana. La antiga acadèmia va ser comprada
per l'Ajuntament l'any 1993.
Després de la rehabilitació en

!Fons de ciencia ficció a Can Peixauet
La Biblioteca Can Peixauet està creant un fons especialitzat en fantasia i
ciència ficció. Les persones que vulguin fer qualsevol donació (llibres, revistes, pel•lícules, bandes sonores, còmics, etc.) sobre aquesta temàtica
es poden adreçar a l’esmentada biblioteca (telèfon 93 466 52 70).

!Cursos per a majors de 18 anys
Les persones interessades a fer cursos d'informàtica, català (inicial), català
per a estrangers o creixement personal poden anar a l'Escola d'Adults del
Singuerlín, carrer de Castella, s/n, de 10 a 12 i de 17 a 19 h (tel. 93 391 03 06).

!25 aniversari de l’IES Les Vinyes
El dia 19, l’IES Les Vinyes celebrarà el seu 25è aniversari amb un sopar a l’institut, en què es retrobaran exalumnes, exprofessors, pares, mares, etc. Per fer
les reserves, cal ingressar 30 € a la Caixa Catalunya, al número de compte
2013 0434 68 0200812062. Més informació, al tel. 93 391 16 61.

!Festa de la tardor i taller de contes
dues anteriors fases a un annex
de l'edifici es va instal•lar el Centre de Tradicions Populars Joan
Pairó. Precisament, la Junta Local
de Govern ha aprovat inicialment
el projecte de millora d'aquest
annex, amb un pressupost de
46.350 €. Diables, trabucaires i
castellers fan servir aquest equipament cultural.

El dia 6 se celebrarà la novena
edició de la Nit del Comerç

L

a novena Nit del Comerç, un sopar de germanor dels empresaris,
els comerciants i els professionals de Santa Coloma, tindrà lloc el 6 de
novembre de 2004 (22 h) al restaurant Palauet Montcada (carretera de
la Roca, Km 8). La Nit del Comerç és un punt de trobada entre tots aquells
que són protagonistes de l'activitat econòmica de la ciutat. Durant l'acte
es presentarà el primer número de la revista de l'ACI, que sortirà amb un
tiratge de 15.000 exemplars mensuals.

El Grup de Joves de Singuerlín celebrarà el dia 6 (18 h), al carrer de Tarragona, 12, la festa de la tardor, amb una representació dels nens i una castanyada. A més, els dies 13 i 20 (de 16 a 19 h) farà un taller per als pares i
les mares que estiguin interessats a aprendre contes i com explicar-los.

!Charla sobre la reflexología
El día 10 (17 h.) tendrá lugar en el Centre Cívic del Fondo (calle de Wagner, 19) una charla, con demostración práctica, sobre la reflexología.

!Visites a l’exposició ‘Matèria viva’
El Centre Cultural Can Sisteré ha organitzat unes visites comentades a
l’exposició de gravats “Albert Ràfols-Casamada. Matèria viva”, adreçades a tots els públics, gratuïtes i sense concertació prèvia. En aquestes visites, a càrrec de l’associació Experimentem amb l’art, es fa una aproximació a la figura i l’obra d’Albert Ràfols-Casamada, mitjançant una
exposició dinàmica i amena, que té com a objectiu descobrir les claus interpretatives del procés creatiu d’aquest artista català. Les visites es faran els dissabtes 6 i 13, a les 19 h; i els diumenges 7 i 14, a les 12 h.

!Presentació de llibres

Els llibres Gent de Santa Coloma i C@rtes per pensar, d’Edicions FòrumGrama, es presentaran a la Biblioteca Can Peixauet el 10 de novembre
(20 h), i a la Biblioteca del Singuerlín (a la mateixa hora) el dia 17.

!Lliurament de diplomes
Currso
os de
e fo
ormacció
ó contíínua
GRAMEIMPULS, SA obre el període de preinscripció per a la realització de cursos subvencionats de formació contínua, dirigits a treballadors en actiu. Són aquests:
!Administració: ofimàtica nivell avançat (Word, full de càlcul i base de dades), presentacions amb PowerPoint, elaboració de documents (cartes comercials, reclamacions,
pressupostos, etc.), cobraments i impagaments, gestió i organització del temps, marc
legislatiu (Seguretat Social, Hisenda, etc.), contaplus, nominaplus i gestió de recursos humans.
!Construcció: realització d'envans, soldaador, enrajolats i muntatge de bastides.
!Serveis a les persones: comunicació amb persones amb demència, psicomotricitat, cures terapèutiques en enfermeria
!Metall: Autocad i soldadura d'acer inoxidable.
!Electricitat: muntatge de quadres elèctrics, nova normativa de electricitat a partir del
canvi de reglament de 2003 i circuits interior d'habitatges (aplicació del nou reglament).
Les persones interessades poden adreçar-se a les oficines del carrer de Rafael Casanova, 40, en horari de 8.30 a 14 i de 15 a 17 h. de dilluns a dijous, i els divendres, de 9 a 14
h. També poden sol•licitar informació en el telèfon 93 466 15 65, mitjançant el correu
electrònic formaciocontinua@grameimpuls.es o en la web www.grameimpuls.net; tant
de les especialitats que es detallen com d'altres que siguin del seu interès. La realització
dels cursos estarà supeditada a que s'ompli el nombre mínim de places.

Currs de
e man
nte
enime
ent de
e màquin
nes de
e be
egude
es
El programa Santa Coloma Incloure, cofinançat pel Fons Social Europeu i l'Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet i gestionat per Grameimpuls, SA, obre el període de sol•licitud
per al Curs d'operari de manteniment i reposició de màquines de begudes. El curs està dirigit a homes i dones de 18 a 40 anys, que han de figurar a l'OTG com a demandants d'ocupació i amb certificat de discapacitat. Inscripcions: a Grameimpuls, SA.,carrer de Rafael
Casanova, 40, de dilluns a dijous de 8.30 a 14 i de 15 a 17 hores, divendres de 9 a 14 h.

El dia 9 (19.30 h) tindrà lloc al Museu Torre Balldovina el lliurament de
diplomes als alumnes de diverses promocions dels cursos de formació
ocupacional. L’acte, que està organitzat per la societat municipal Grameimpuls, comptarà amb l’assistència de l’alcalde, Bartomeu Muñoz, i el
tinent d’alcalde de Recursos Humans i Econòmics, Joan Carles Mas.

!’El futur de la vida’
“El futur de la vida” és títol de la propera xerrada de l’Aula de Difusió
Cultural per a la Gent Gran del CEP, que tindrà lloc el 10 de novembre
(17.30 h) al Museu. El conferenciant serà el biòleg Francesc Lozano.

!Aniversari de les dones de Can Mariner
Del 8 al 13 de novembre, el Grup de Dones de Can Mariner celebra el
18è aniversari. El dia 8 s’inaugurarà una mostra de pintura de Josep Vilalta; el dia 9 hi haurà un col•loqui sobre els 25 anys d’ajuntaments democràtics, i el dia 10 es farà una xerrada sobre l’autoestisma amb el
psicòleg Josep Antolí. Aquests tres actes començaran a les 18 h i tindran lloc al centre cívic del barri. Per últim, el dia 13 hi haurà un sopar.

!Espai de formació cristiana
L’espai de formació de l’Arxiprestat de Gramenet té obert el termini
d’inscripcio en un curs en què es tractaran temes relacionats amb el
cristianisme. Les classes s’impartiran a la sala Xavier Valls de la parròquia de Sant Josep Oriol (av. de Francesc Macià , 38) i començaran el
8 de novembre. El preu és de 2 euros per sessió i persona. Més informació, al telèfon 93 386 11 82.
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QUÈ FEM? / ON ANEM?
Balls de saló
El CE Torribera ofereix, des del
passat 2 de novembre, classes de
ball de saló els dimarts, de 21 a
22.30 hores. Tots els interessats
en el món del ball per parelles
poden dirigir-se al Complex Esportiu.
Lloc: carrer de Castella, s/n .
Telèfon: 93 392 63 04.

Arenys de Mar i Espriu
El Centre Excursionista Puigcastellar (CEP) organitza per al proper 28 de novembre una sortida
a Arenys de Mar, tot recordant
Salvador Espriu.
Informació i inscripcions: carrer
de Sant Josep, 20, de 19 a 21 h.
Telèfon: 93 385 49 91.

Taps de suro
Suber, entitat que es dedica a
l’estudi i la conservació de la sureda, posa en marxa, de cara a
les festes de Nadal, la campanya
“Suro amb denominació d’origen” a favor del reciclatge dels
taps de suro. L’operatiu de recollida dels taps s’està fent a través
dels esplais i hi ha un punt de recollida al Centre Cíivic del Raval.
Lloc: carrer de Monturiol, 20.
Informació: a www.suber.org.

Àrea Cultural Oriol
dia 9 (21 h), l’Àrea Cultural
Oriol farà el seu concert d’aniversari amb una audició poètica i
musical a càrrec de Maria S. Farrell (poetessa i compositora) i Rosa Trian (poetessa i rapsoda).
Lloc: carrer Nou, 4.
!D’altra banda, l’entitat, farà diumenge dia 7 (17.30 h) una nova
sessió de videofòrum, amb la
! El
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projecció de la pel•lícula Could
Mountain, interpretada per Nicole
Kidman i Jude Law.

Xerrada
La Biblioteca del Singuerlín ha
programat per al 10 de novembre
(19 h) la xerrada “Estrés, depressió i angoixes”, que anirà a càrrec del psicòleg David Closas.
Lloc: avinguda de Francesc Macià, 132.
Telèfon: 93 391 17 50 .

Vidre decoratiu
L’Escola de Ceràmica fa un curs de
vidre decoratiu en què s’impartiran coneixements de fusió i de tipus de vidre, inclusió d’altres materials, control del forn i
construcció de motlles. L’entitat
manté obert el termini de matriculació als cursos de ceràmica, dibuix, pintura i còmic i els tallers
plàstics per a nens de 4 a 6 anys.
Informació: c. de les Balears, 67.
Telèfon: 93 391 84 90.

Comerç just
Del 8 al 12 de novembre tindrà
lloc la Setmana del Comerç Just,
que organitzen l’Església
Evangèlica de Catalunya i la Biblioteca Can Peixauet.
Lloc: Biblioteca Can Peixauet.

Cine
Las mujeres de verdad tienen

curvas, de la colombiana Patricia Cardoso, se proyecta hoy 5
de noviembre (22 h.), dentro del
ciclo habitual que organiza el
Cine Club Imatges. Esta producción del año 2002 cuenta la historia de Ana, una joven de 18
años con un futuro brillante. Durante las largas horas en el taller de costura familiar, Ana enseña a sus compañeras a
querer a sus cuerpos opulentos
y a apreciar todo aquello que
les hace diferentes.
Lugar: Teatre Sagarra.

Teatre infantil
Draps, de Somnis de Paper, és el
títol, de la funció infantil del 7 de
novembre (12 h). Es tracta d’un
espectacle on apareixen éssers
mitològics, personatges extravagants, mons fantàstics, situacions impossibles... que només
poden sorgir de la imaginació.
Lloc: Teatre Sagarra.

LA FOTO

Farmàcies
Divendres 5
•D
Rbla. de Sant Sebastià, 24 / Wagner, 7
Dissabte 6
•D
Mn. C. Rossell, 40 / Sant Joaquim, 44-46
Diumenge 7
•D
Av. de la Generalitat, 76 / Plaça de la
Vila, 3
Dilluns 8
•D
Juli Garreta, 14 / Beethoven, 25
Dimarts 9
•D
Cultura, 39 / Milà i Fontanals, 79
Dimecres 10
•D
Av. de Catalunya, 33 / Av. de la Generalitat, 226
Dijous 11
•D
Major, 46 / Mn. J. Verdaguer, 107
•Aquestes quatre farmàcies obren ca da dia de 9 a 22 h: rambla de Sant Sebastià, 24; Sant Carles, 42; Sant Jeroni, 13; i Milà i Fontanals, 27.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament
de Santa Coloma de Gramenet, en sessió
celebrada el 26 d'octubre de 2004, va
acordar concurs per a l'adquisició de
llicències de software per a l'Ajuntament
d'aquesta ciutat, de conformitat amb el
plec de clàusules administratives aprovat
en la mateixa sessió.
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
b) Dependència que tramita l'expedient:
Servei Informatiu i Informàtic de l'Àrea
d'Assumptes Generals.
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l'objecte: el contracte té
per objecte el subministrament de llicències de software, d'últimes versions, per a
l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb les característiques que apareixen descrites en el plec de condicions.
b) Termini d'execució: segons especifica el
plec de clàusules administratives particulars.
3. Tramitació pel procediment i forma
d'adjudicació.
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: concurs.
c)Forma: oberta.
4. Pressupost base de licitació.
El pressupost base de licitació serà com a
màxim de 55.000 euros (IVA inclòs).
5. Garantia provisional.
No
6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet.
b) Dependència: Oficina d'Informació i
Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament.
c) Domicili: plaça de la Vila, núm.1.
d) Localitat i codi postal: Santa Coloma de
Gramenet, 08921.
e) Telèfon: 93 462 40 00.
f) Fax: 93 466 00 67.
7.Requisits específics del contractista.
Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: Els especificats a
la clàusula setena del Plec de clàusules administratives particulars.
8. Presentació d'ofertes.
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a partir del dia següent al de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de
la Província.
b) Documentació a presentar: la que determina en el plec de clàusules administratives.
c) Lloc de presentació: Secretaria General
de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet de 9 a 14 hores.
9. Obertura d'ofertes.
a) Entitat: Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet.
b) Domicili: Plaça de la Vila, núm.1.
c) Localitat: Santa Coloma de Gramenet.
d) Data: L'obertura de les ofertes tindrà
lloc dins els deu dies següents a l'últim dia
del termini concedit per a la presentació
de pliques.
10. Despeses d'anuncis.
A càrrec de l'adjudicatari del contracte.

L’AJUNTAMENT INFORMA

El síndic, a Santa Coloma. El síndic de greuges, Rafael Ribó, va visitar la nostra ciutat el 21 d'octubre amb motiu de la celebració del 7è aniversari del
grup de treballadors pel 0,7 i Més de l'Ajuntament (aporten el 0,7% de la
seva nòmina a projectes de solidaritat). Ribó, que apareix en la foto amb
l'alcalde, Bartomeu Muñoz; el defensor del ciutadà, Antonio Oteros, i la tinent d’alcalde de Cooperació, Serveis Socials i Salut, Dolors Gómez, va parlar sobre el paper dels funcionaris públics en la defensa del drets humans.
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