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Realisme màgic
a Can Sisteré

Internet,
més a prop

Els artistes Arnau Alemany, Balaguer i JL
Jardí exposen al centre cultural colomenc.

En sis equipaments municipals, s’ofereix
informació i accés a la xarxa.

El 25 de novembre és el Dia Internacional contra la Violència a les Dones

Neix a la ciutat un espai grupal
de recuperació per a les dones
que pateixen violència de gènere
El passat 2 de novembre va començar a
funcionar a la nostra ciutat un espai terapèutic grupal d'ajuda mútua per a dones que pateixen o han patit situacions de
violència en la parella. Aquest espai de
teràpia forma part dels objectius del Programa d'actuació municipal per al període 2004-2007, que contempla mesures
en contra de la violència a les dones.
L'espai grupal de recuperació vol contribuir a reparar tots els aspectes emocionals deteriorats com a conseqüència d'una relació de violència, a fi que la dona
recuperi la seva valoració, la confiança i
l'autoestima. El naixement d'aquest nou
servei és fruit de l'experiència d'atenció i
suport que porta a terme el Departament
de la Dona de l'Ajuntament a través del
Centre d'Informació i Orientació a les Dones (CIOD), i aquest és qui determina les
dones que han de rebre la teràpia de grup.
La Junta de Govern Local acordà el passat dimarts sol•licitar a l'Institut Català de
la Dona, de la Generalitat, la seva col•laboració econòmica en aquest programa
d'actuació per a les dones colomenques.
Marxa contra la violència a les dones
D’altra banda, la commemoració del 25
de novembre, el Dia Internacional contra
la Violència i el Maltractament a les Dones, tindrà un caire molt especial a Santa
Coloma. Organitzat pel Consell de Dones
i l’Ajuntament, a les18 h, al Museu Torre
Balldovina, hi haurà l’acte de presentació
del Projecte de llei orgànica de mesures
de protecció integral contra la violència
exercida sobre la dona, a càrrec d'Esperança Esteve, diputada membre de la comissió governamental que ha elaborat
aquest text al Congrés dels Diputats.
A les 20 hores començarà la sortida cap
a la plaça del Rellotge en una marxa
d’homenatge a la dona maltractada. A
l’esmentada plaça es farà una ofrena floral simbòlica a l'escultura Dona nua i es
llegirà un manifest.

Què es pot fer davant
la violència domèstica?
El cicle de la violència de gènere és repetitiu, creix amb el temps, es transmet
de generació en generació i s'estén a
altres membres de la família, tant per
part de l'agressor com de la persona
agredida. Què es pot fer?
Si ets víctima de la violència domèstica i
necessites assessorament, vine al Centre d'Informació i Orientació de la Dona
(CIOD), al carrer de Sant Carles, 12; tel.
93 466 14 11. També pots adreçar-te a
la comissaria dels Mossos d'Esquadra,
al carrer de Cervantes, 7 (tel. 93 462
93 00), o trucar a l'Institut Català de la
Dona, al telèfon gratuït i confidencial
900 900 120 (servei 24 hores).

Diumenge se celebrarà a la plaça
de la Vila el Dia Universal de l’Infant
La celebració del Dia Internacional dels
Drets de l’Infant està centrada al voltant
del principi núm. 10 de la declaració
homònima que, el 20 de novembre de
l'any 1959, va aprovar l'Assemblea General de les Nacions Unides. En el principi es recorden drets com la llibertat religiosa i la no discriminació i valors
universals com la pau i la convivència. Hi
diu: “L'infant ha de ser protegit contra
les pràctiques que puguin fomentar la
discriminació racial, religiosa o de qualsevol altra mena. Ha de ser educat en
esperit de comprensió, tolerància, amistat entre els pobles, pau i fraternitat universal, i amb plena consciència que ha
de consagrar les seves aptituds i energies al servei dels seus semblants.”
La celebració Del Dia del Infants està pre-

vista per al diumenge 21 de novembre,
d'11 a 14 h, a la plaça de la Vila . Hi haurà
tallers, activitats, contes, música, animació i un final de festa amb l'actuació dels
grups Pepsicolen i M'arremango.
La jornada d'enguany està organitzada
per l'Esplai Pájaro Loco, el Grup de Joves
de Singuerlín, el Grup Nemo, Món Lúdic i
compta amb la col•laboració de la Diputació de Barcelona, la Secretaria General
de la Joventut de la Generalitat, el Defensor de la Ciutadania i l'Ajuntament.
Des de 1998 els esplais, entitats infantils
i juvenils i la resta d'institucions públiques relacionades amb el lleure dels infants a la ciutat han volgut donar més
relleu a l'aniversari de la Declaració de
l’ONU com a forma de fer presents els
drets de la infància entre la ciutadania.

ACTUALITAT
La Generalitat es
compromet a aportar
finançament per a la
serralada de Marina

Se celebra el
segundo aniversario
del Centre Cívic
de Can Franquesa

El Departament de Medi Ambient
de la Generalitat destinarà una
partida pressupostària el 2005
per a la gestió de la serralada de
Marina. El conseller Salvador Milà
ho ha anunciat al president del
Fòrum de Municipis del Barcelonès Nord i alcalde de Tiana, Ferran Vallespinós. El gener de
2003, el Fòrum, que agrupa de
manera voluntària els regidors de
Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs,
Montgat i Tiana, va demanar a la
Generalitat una aportació per tal
d'avançar en projectes per a la
conservació i millora de la serralada. Actualment, els recursos
econòmics del Consorci Parc de la
Serralada de Marina provenen
únicament dels municipis que l'integren i de la Diputació de Barcelona. La Direcció General de Medi
Natural estudiarà la quantitat de
l'aportació de la Generalitat.

Este fin de semana se celebrará el
segundo aniversario del Centre
Cívic de Can Franquesa (Menorca, s/n). Las actividades comenzarán a las 11 h. del día 20 con
una exhibición de aeromodelismo, a cargo de la asociación Ikarus, una chocolatada y juegos infantiles. Por la tarde, la Casa de
Aragón escenificará la rompida
(18 h.), y actuará el coro de la peña Raíces del Sur (19 h.). A las 20
horas comenzará el Festival de
Guitarra, que organiza Gente del
Pueblo, y que estará protagonizado por los alumnos de la Escola Municipal de Música. Subirán
al escenario los grupos Trastets
(Albert Herrando, Daniel Maria,
Borja Pérez, Iván Samblas y Anna
Garrobé) y Sistring (Héctor Vela,
Jordi Banús, Marina Gómez,
Adrià Vilariño, Carla Miras, Irene
García, Paula Hita, Adriana Aranda, Marina Martínez, Francisco J.
Díaz y Montse Ruiz) y los solistas
Albert Herrando, Francisco Jesús
Díaz y Jordi Banús. A las 21 h., actuará la cantautora Miriam.
El día 21 habrá sevillanas (11 h.)
y actuará Brisa de Marismas (12
h.). El centro ofrece exposiciones de manualidades (Grup
d’Avis y Grup de Dones), fotografía (Agrupació de Veïns) y
canaricultura (Club Ornitològic)
y un campeonato de petanca.

Cursos de formació
per a comerciants
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L’Escola Superior de Comerç i Distribució (ESCODI) organitza, amb
l'Associació del Comerç i la Indústria de Santa Coloma (ACI), nou
cursos el novembre i un altre el desembre adreçats a professionals i
empleats del comerç. Tractaran de
temes com l'aparadorisme, el comerç minorista, el marxandatge, el
màrqueting, etc. Quatre d'aquests
cursos van adreçats als comerciants del Singuerlín i els altres als
comerciants de la ciutat.
L’ESCODI és l’únic centre català
dedicat exclusivament a la formació i reciclatge dels professionals
del comerç. La Fundació ESCODI
es va crear l’any 2000 i està integrada per l'Ajuntament de Terrassa, el Departament de Comerç
de la Generalitat de Catalunya, la
Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa i la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. El seu
objectiu és ajudar les empreses i
els professionals del comerç i incrementar la seva capacitat tècnica i d'innovació. Els cursos aporten als comerciants una formació
pràctica i de qualitat que els pot
permetre donar un nou impuls al
seu negoci.
Més informació, a l’ACI, carrer de
Sant Carles, 14.

La mostra ‘Realisme màgic’ dels
barcelonins Arnau Alemany,
Balaguer i JL Jardí, a Can Sisteré

L

‘exposició Realisme màgic
presenta l'obra recent d'Arnau
Alemany, Balaguer i JL Jardí, artistes barcelonins que tenen com a
punt de connexió i fil conductor de
la proposta una forma diferent de
treballar el realisme pictòric, a
més de l'evident qualitat de les
seves peces. La inauguració
tindrà lloc al Centre Cultural Can
Sisteré el 25 de novembre (20 h) i
la mostra hi serà fins al 9 de gener.
La presentació anirà a càrrec del
comissari de l’exposició Joan Pi.
Les obres, olis sobre tela (Balaguer i JL Jardí) i olis sobre fusta
(Arnau Alemany) es caracteritzen
per l'element màgic que els autors transmeten en el seu procés
creatiu i a través de la utilització
de tècniques pròpies. El misteri i

la màgia, que tots tres artistes són
capaços d'expressar en la seva
obra dóna com a resultat una realitat irreal, fantàstica, que ens
obre una infinitat de camins per a
la seva interpretació.
Les vistes urbanes d'Arnau Alemany, amb inquietants paisatges
de cases sense ciutat ubicades en
llocs estranys, o simplement desubicades; els objectes quotidians
que ens proposa Balaguer i que
ens fan reflexionar sobre allò que
és real i allò que és aparent; o les
atmosferes màgiques i amb certes
dosis d'incertesa de JL Jardí, on els
personatges semblen venir d'una
altra dimensió, ens situen en un
món màgic, proper a l'oníric, on
cada una de les obres narra una
història força impactant.

Professorat, pares, mares i alumnes escullen
els nous representants dels consells escolars

E

ls centres docents de la ciutat
faran les eleccions per renovar la
meitat dels membres de cada sector del seu consell escolar de centre durant els propers dies.
El consell escolar és el màxim òrgan de representació, participació
i govern del centre. Els seus membres informen i pacten molts temes,

com, per exemple, les activitats extraescolars i complementàries, les
quotes, el pla anual, etc.
La major part dels centres docents
faran la jornada d'elecció del sector pares el mateix dia, el dimecres
24 de novembre. Hi poden votar el
pare i la mare o els tutors legals de
l'alumne. Cada escola o institut fi-

Nous reptes a la Jornada del Projecte Educatiu
A la Jornada del Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) celebrada el dia 13 van
participar un centenar de persones representants del teixit associatiu i
dels educadors. Amb el títol de “Santa Coloma, ciutat educadora”, la sessió va donar a conèixer el procés participatiu i el document marc del PEC,
i es van recollir les aportacions dels participants. La Jornada va concloure
amb la proposta i l'estratègia de continuïtat municipal per fer possible l'execució del PEC des de la corresponsabilitat institucional i ciutadana.

xa els horaris de votació per tal de
garantir la màxima participació.
Alguns centres, però, han aprovat
altres dates per a la jornada de votació del sector pares: IES Terra Roja i IES Can Peixauet, el 25 de novembre; IES Torrent de les Bruixes,
el 23 de novembre; IES La Bastida i
CEE Josep Sol, el 29 de novembre;
IES Numància, 30 de novembre; el
centres Verge de les Neus, Fuster,
Verge del Carme i Seimar, el 9 de
desembre; el CEIP Sagrat Cor, el 2
de desembre, i el Manent-Rambla,
el dia 3 de desembre.
La consecució del major nombre
de participació en aquests comicis
és la base per formar uns consells
escolars plurals, enriquidors i amb
una representativitat ferma.

ACTUALITAT
Ayuntamiento y Generalitat
ponen en marcha en Santa
Coloma el proyecto NODAT
En seis equipamientos municipales se ofrece
información y acceso a Internet

D

esde esta semana todas las
personas de Santa Coloma que
quieran conocer qué es Internet y
navegar por la Red podrán hacerlo gratuitamente desde los puntos
de acceso, que ha montado el
Ayuntamiento, en colaboración
con la Generalitat de Catalunya,
bajo el nombre de NODAT. Cuatro
centros cívicos municipales, el
Museu Torre Balldovina, y el centro de formación ocupacional La
Ginesta ofrecen desde el lunes este nuevo servicio.
El objetivo principal del Ayuntamiento, al poner en marcha este
proyecto en la ciudad, es el de
animar a todos los ciudadanos
que todavía no conocen Internet

a hacer uso de esta red como
medio de información y comunicación. Las personas usuarias
podrán conocer también algunos
avances como el de realizar los
trámites municipales a través de
la web municipal (grame.net).
Cada punto de acceso cuenta con
una persona que atenderá a los
usuarios, resolviendo sus dudas.
Este proyecto contempla también
la puesta en marcha de cursos de
introducción a la informática, navegación por Internet, correo
electrónico, creación de páginas
web y herramientas informáticas.
Estos cursos se irán organizando
en función de la demanda.
Cada uno de los puntos de acce-

LUGARES DE ACCESO Y HORARIOS, DE LUNES A VIERNES
Centre Cívic del Fondo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .De 15.30 a 21.30 h.
Centre Cívic del Singuerlín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .De 15.30 a 21.30 h.
Centre Cívic del Riu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .De 15.30 a 21.30 h.
Centre Cívic Els Pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .De 15.30 a 21.30 h.
Museu Torre Balldovina . . . . . . . . . . .De 15.30 a 20.30 h. (de martes a viernes)
CFO La Ginesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .De 8 a 10 y de 13 a 16 h.

LA FOTO

so cuenta con siete ordenadores,
un servidor y una impresora. Los
usuarios podrán imprimir textos
(con limitaciones) y grabar en CD

la información que obtengan de la Red.
El proyecto NODAT forma parte del Plan para
la Implantación de las
nuevas Tecnologías de
la Información y Comunicación que esta desarrollando el Ayuntamiento de Santa
Coloma. Dentro de este
plan ya funciona desde
hace meses la firma
electrónica, gracias a la
cual se pueden realizar trámites
administrativos a través de Internet sin la presencia física en las
oficinas municipales.

La Caravana Solidària duu ajuda
humanitària a l’Àfrica Occidental

L

a Caravana Solidària amb
l’Àfrica Occidental, en què participa l’Ajuntament de Santa Coloma, partirà el dia 26 de Barcelona i transportarà medicaments,
material escolar i agrícola i productes d’higiene a diversos països africans on s’han posat en
marxa projectes de cooperació.
Tot aquest ajut ha estat aconseguit per diverses ONG, mit-

jançant campanyes, subvencions, donacions i patrocinis. Un
d’aquests grups és l’associació
colomenca Amics i Amigues de
Diabugu Batapha.
Els projectes solidaris es duen a
terme al Marroc, Mauritània, Senegal i Gàmbia. Un dels objectius de la Caravana és donar a
conèixer les condicions de vida
d’aquests indrets del món.

BREUS
!Es presenta un llibre sobre el Sàhara

El Sàhara Occidental: història i actualitat d'un poble és el títol d’un llibre,
escrit per Tomàs Callau, que es presentarà el 24 de novembre (20 h) a la
Biblioteca Central. A més de l’autor, hi parlaran Chelo Sánchez, presidenta a Santa Coloma de l’Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí, Gabriela Serra, membre de l’ONG Entrepobles, i Felipe Moreno, assessor i col•laborador de Callau en aquesta obra.

!Curs de gralla
Arrels de Barri fa un curs de gralla per a iniciats al carrer de Monturiol, 7.
Les classes s’impartiran quinzenalment els dilluns de 19.30 a 21 h. Més informació, el dia 22, a l’adreça esmentada (telèfon 676 37 01 28).

!Voluntaris per a la campanya del suro

El futuro de los barrios limítrofes. Los ayuntamientos de Santa Coloma de
Gramenet y Badalona presentaron el día 16 un proyecto común para reformar los barrios colindantes de la zona de la Serra d’en Mena. Fondo,
Raval y Santa Rosa aspiran a obtener 15 millones de euros a través de la
Ley de Barrios de la Generalitat. Esta semana, en la sede del Consell Comarcal del Barcelonès —organismo que ha dado soporte a los ayuntamientos— tuvo lugar la presentación de la propuesta. En la imagen, la alcaldesa de Badalona, Maite Arqué, el presidente del Consell, Joan Carles
Mas, y el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz.

Es necessiten voluntaris ambientals per coordinar, juntament amb els
esplais infantils, el programa de reciclatge de taps de suro de Suber,
l’entitat que treballa en l’estudi i la conservació de la sureda. Qui estigui
interessat, pot posar-se en contacte amb l’esmentatat grup mitjançant la
pàgina www.suber.org o enviant un missatge a info@suber.org.

An
nun
nci
S'obre el termini per sol•licitar la instal•lació d'enllumenat nadalenc a les vies públiques de
la nostra ciutat. Les sol•licituds s'hauran de presentar, mitjançant una instància, a l'Oficina
d'Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC), abans del proper dia 29 de novembre d'enguany.
Per a més informació, haureu de trucar al telèfon 93 462 40 49 (Serveis Municipals).
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QUÈ FEM? / ON ANEM?
Teatre infantil

los setenta, uno en un barrio
acomodado y el otro en un humilde poblado ilegal, a pocas
manzanas de distancia. Dos
mundos separados por un muro invisible en un clima de
abierto enfrentamiento social.
Lugar: calle Nou, 4.

Jocs d'orquestra , de la companyia
A Tot Música i Teatre, un espectacle que uneix música i dansa, és la
propera funció infantil que tindrà
lloc 21 de novembre (12 h).
Lloc: Teatre Sagarra

Folk SC
El diumenge 21 de novembre (18
h) hi haurà una altra activitat del
cicle de música tradicional. Com
ja és habitual es farà un taller de
danses i, posteriorment, un ball
amb l'actuació del grup Muscat,
procedent de Terrassa.
Organització: Grup de Dansa Triballcoloma
Lloc: pati del Centre de Recursos
per als Joves Mas Fonollar.

Bordados y ‘tai-chi’
La Asociación de Vecinos del
Centre impartirá una clase gratuita de tai-chi el 22 de noviembre, y
hace un taller de bordados y encajes los martes de 17 a 19 h.
Precios: socios, 11 €; no socios, 13 €.
Información: de 16.30 a 20.30 horas, en la calle de la Pedrera, 1.
Teléfono: 93 392 26 26.

Cine: ‘21 gramos’
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Hoy día 19 (22 h.) se proyecta la
película 21 gramos, un drama de
gran intensidad, del mexicano
Alejandro González Iñárritu. La
relación del profesor Paul Rivers
(Sean Penn) y su esposa Mary se
balancea entre la vida y la muerte.
Él está mortalmente enfermo y espera un transplante de corazón.
Al otro lado de la ciudad, Christina
Peck tiene una vida familiar llena
de esperanza y alegría. Un fatal

Farmàcies
Divendres 19
•D
Av. dels Banús, 34 / Sant Carles, 42
Dissabte 20
•D
Av. de la Generalitat, 131 / Florència, 45
Diumenge 21
•D
Roselles, 31 / Amèrica, 2
Dilluns 22
•D
Còrdova, 47 / Joan V. Escales, 7
Dimarts 23
•D
Av. de la Generalitat, 21 / Av. de Santa Coloma, 95
Dimecres 24
•D
Wagner, 7 / Rbla. de Sant Sebastià, 24
Dijous 25
•D
Sant Joaquim, 44-46 / Mn. Camil Rossell, 40
•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.

An
nun
nci

Excursión

accidente se cruzará en sus vidas
y las marcará para siempre.
Lugar: Teatro Sagarra.

Activitats de l’Ateneu
Avui, 19 de novembre (19.30 h),
comença el taller de confecció
de regals i el diumenge 21 de
novembre (19 h) es projectarà
la pel•lícula Silencio roto , una
història de maquis ambientada
en la postguerra franquista.
Lloc: Ateneu Popular Julia Romera, carrer de Santa Rosa, 18.

Chile: el golpe militar
El Àrea Cultural Oriol hace un forum el sábado 20 de noviembre
(19 h.) sobre el tema “El Chile
previo al golpe de Estado de
1973”. Se proyectará la película
Machuca (2004), de Andrés
Wood, que ilustrará el tema. En
esta cinta los protagonistas son
dos niños de once años que viven en Santiago a principios de

La Asociación de Jubilados y
Pensionistas de Singuerlín organiza el 4 de diciembre una excursión a Banyoles.
Precio: 26 euros.
Información: en el centro cívico,
avenida de Catalunya, 41.

Tertúlia literària
Dimarts 23 (21 h), l’Àrea Cultural Oriol fa la 20a Tertúlia Literària, dirigida per Carme Catà. El
convidat especial serà Sergi Burriel, músic, compositor i poeta.
Reserva de tiquets: al telèfon 93
385 30 05.
Lloc: carrer Nou, 4

Aula de la gent gran
“Història de Santa Coloma”.
Aquest és el tema de la propera
xerrada de l’Aula de Difusió
Cultural per a la Gent Gran del
Centre Excursionista Puigcastellar, que tindrà lloc el 24 de novembre (17.30 hores). El conferenciant serà el metge Carles
Viñas, regidor a l’Ajuntament
colomenc.
Lloc: Museu Torre Balldovina.

Firra de
e Reis 2004
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La Fira de Reis se celebrarà des del dia 17
de desembre de 2004 (marcatge) fins al 5
de gener de 2005, ambdós inclosos, als
voltants del mercat del Fondo i la plaça del
Rellotge.
Els productes que es podran vendre en
aquesta fira seran únicament els següents:
! Artesania manual (aquestes parades es
dividiran per especialitats).
!Joguines.
!Llaminadures.
!Perfumeria (limitada a dues parades com
a màxim).
Les sol•licituds es presentaran a la Oficina
d'Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC)
mitjançant una instància. L'horari d'atenció
al públic és de dilluns a dijous de 8.30 a 18
hores i divendres de 8.30 a 15 hores. El termini de presentació acaba el dia 29 de novembre. S'han de fer constar, com a mínim,
les dades relatives a:
!Nom i cognoms del titular de l'activitat.
!Domicili i telèfon.
!Nombre de metres que se sol•liciten.
!Descripció dels productes que es vendran
(pot adjuntar-se fotografies).
!Altres mèrits.
La documentació que s'ha d'adjuntar és la
següent:

!NIF (imprescindible).
! Fotocòpia del DNI i en cas d'estrangers,

permís de residència i de treball.
!Estar donat d'alta de l'IAE, de l'epígraf corresponent municipal d'aquesta ciutat , província o nacional.
! Justificant d'estar al corrent del pagament en la cotització de la Seguretat Social.
!Fotocòpia del carnet d'artesà , en cas de
venda d'artesania manual, i carnet de manipulador d'aliments, en cas de venda de llaminadures .
Als efectes de selecció l'Ajuntament valorarà la documentació aportada i els següents mèrits:
!Viure en el municipi.
!Tenir taller propi.
!Realitzar artesania amb mètodes de base
tradicional.
! Possibilitat durant la Fira de treballar de
cara al públic.
!Haver participat favorablement a les fires
anteriors.
Les sol•licituds de venda ja presentades
s’han de regularitzar dins el termini de presentació de les instàncies amb els requisits
esmentats a fi de tramitar-les.
Per sol•licitar més informació, podeu trucar
a Serveis Municipals, telèfon 93 462 40 49.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament
de Santa Coloma de Gramenet, en sessió
celebrada el 9 de novembre de 2004, va
acordar concurs per a l'adquisició de tres
servidors i una cabina d'emmagatzematge per a la xarxa neutra de 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 i instal•lació de tres servidors i una cabina d'emmagatzematge per a la xarxa neutra de
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 54.300 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 que cal presentar: la
que es 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
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%

