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Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
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Festes
d’Hivern

El pressupost
municipal de 2005

El concert d’Albert Pla i el Concurs de
Pintura Ràpida, propers actes destacats.

El Ple ha aprovat inicialment el
pressupost del proper exercici.

El proyecto colomense está entre los 13 primeros seleccionados

Santa Coloma recibirá 9 millones de
euros de la Generalitat para mejorar
los cuatro barrios de la zona sur
El Govern concede las primeras subvenciones incluidas en la Ley de Barrios
El proyecto presentado por Santa
Coloma ha obtenido la mejor puntuación por parte de los miembros
de la comisión de valoración y se
beneficiará de 9 millones de euros
del fondo previsto en la Ley de Barrios. De esta manera, el Govern financia la mitad de la actuación prevista para la mejora de los barrios
del Fondo, Raval, Santa Rosa y Safaretjos. Esta es una de las subvenciones más importantes que otorga la
Generalitat a Santa Coloma.
El Departament de Política Territorial i
Obres Públicas hizo público la semana
pasada el listado de los 13 primeros proyectos que se beneficiarán de las ayudas,
de un total de 66 distribuidos en 63 municipios. La propuesta de Santa Coloma,
que cuenta con el soporte del Consell Comarcal del Barcelonès, fue presentada
conjuntamente con la ciudad de Badalona. La actuación se llevará a cabo en los
barrios fronterizos de las dos localidades,
situados a ambos lados del eje vertebrador de la calle de la Circunval•lació.
La aprobación de esta subvención es de
gran importancia para la actuación en
una de las zonas con más problemáticas
urbanísticas de la ciudad. El propio president de la Generalitat, Pasqual Maragall,
pudo comprobar sobre el terreno, acompañado por el alcalde, Bartomeu Muñoz,
el alcance de las actuaciones propuestas
por Santa Coloma en la visita oficial que
realizó el pasado 13 de octubre. La visita
estaba precedida de la primera entrevista
del alcalde y el president en el Palau de la
Generalitat. el 1 de octubre.
Mejora integral
El conjunto de los proyectos presentados
a la Generalitat persigue la vertebración
de los barrios gracias a la mejora urba-

El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, y el alcalde, Bartomeu Muñoz, se saludan en la
entrevista que ambos celebraron el pasado 1 de octubre en el despacho oficial del Palau.

nística con la mejora de la red viaria, la
supresión de barreras arquitectónicas, la
creación y mejora de nuevos espacios
públicos y equipamientos y el fomento de
la rehabilitación. En el apartado social, se
quiere dar un nuevo impulso a la cohesión social y fomentar la participación
ciudadana.
Una de las actuaciones más destacadas
en el apartado de la mejora de la red viaria es la transformación del pasaje de
Sant Pasqual, la conexión de la calle de
Valentí Escalas con la calle de Liszt y la
urbanización de la calle de la
Circumval•lació (conjuntamente con Badalona).
El Ayuntamiento también solicita una cantidad de 3,5 millones de euros para la rehabilitación y mejora de edificios, enfocada especialmente a la implantación de
ascensores y reforma de fachadas. La se-

gunda fase del Centre Cívic Els Pins y la
adecuación de un local en la calle Pirineus
aparecen en el paquete de previsión de
equipamientos para uso colectivo.
La petición del consistorio colomense recoge una serie de acciones para la mejora social, económica y medioambiental
de la zona. El documento recoge programas específicos sobre la igualdad de género, la creación de un observatorio sobre la exclusión social o la dinamización
de los consejos de barrio. En el bloque
medioambiental destaca la instalación de
una minideixalleria y la renovación del
alumbrado de la calle de Mn. Jacint Verdaguer.
El presupuesto total de las actuaciones es
de 18 millones de euros. El Ayuntamiento,
bien con recursos propios, bien con aportaciones de otras instituciones, garantizará la total ejecución del proyecto.

ACTUALITAT
Festes d’Hivern: Albert Pla duu al Sagarra
el seu treball ‘Cançons d’amor i droga’
Se celebra el Concurs de Pintura Ràpida i diversos concerts nadalencs

L

’últim muntatge de
l’Albert Pla arribarà a Santa
Coloma el dia 21 (Teatre
Sagarra, 22 h) com a plat
fort de la programació de
les Festes d’Hivern dels
propers dies. Acompanyat
per l’actriu Judit Farré, Pla
torna a fregar límits amb un
espectacle teatral en el qual
rescata la figura de Josep
Sales (1954-1994), pintor,
poeta i compositor, que en
morir va deixar la seva obra inèdita. Són els
temes que formen part de l’últim disc del cantant català, Cançons d’amor i de droga.
Avui dia 17 (21 h), hi haurà una vetllada poeticomusical al Teatre Sagarra, organitzada pel
Centre Excursionista Puigcastellar. Demà (18 h),
també al Teatre, es farà la tradicional cantada de
nadales de les germandats rocieres i les entitats
regionals, que presentarà Manuel Calderón.
El diumenge 19 tindran lloc algunes de les activitats més identificades amb aquestes festes. Al
migdia es lliuraran els premis dels Jocs Florals
(vegeu requadre a part), i des de les 10 del matí se celebrarà als carrers de la ciutat el Concurs
de Pintura Ràpida, que organitza l’Associació
d’Art Els Coloristes. Aquest veterà certamen

arriba a la vint-i-cinquena
edició ple de vitalitat. El mateix diumenge s’exposaran
les obres i es lliuraran els premis a la seu d’Els Coloristes
(carrer de Sant Jeroni, 7).
El dia 19 (18 h) hi haurà una
nova edició del taller de danses de Triballcoloma, amb el
grup Zafary, al Mas Fonollar.
La música serà la protagonista dels actes de les Festes
d’Hivern de la propera setmana. D’una banda, l’Orfeó Tanit farà el seu concert
de Nadal el dia 20 (20.30 h) a l’església Major.
D’altra banda, el concert de Santa Cecília, que
protagonitzen els alumnes de l’Escola Municipal
de Música, està programat per al dia 22 (20 h.)
al Teatre Sagarra. Hi participaran del Cor de Veus
Blanques, el Cor Jove, La Corda Fluixa i l’Orquestra de l’Escola. En aquest concert s’estrenaran les peces premiades en el XVIIIè Concurs
de Composició Santa Cecília 2004.
El dia 23 (20 h), el capellà Salvador Cabré, arrelat durant anys al Singuerlín, protagonitzarà un
recital poètic amb textos
de Maragall, Foix, Gassol, Sagarra i Riba, a la
Biblioteca Central.

El domingo se entregan
los premios de los
X Juegos Florales
Un total de 379 trabajos
poéticos, la mayor cifra de
participación registrada
en el certamen desde su
nacimiento en 1995, entran a concurso a la décima edición de los Juegos
Florales de Santa Coloma,
que patrocina la empresa local PASC,SA y cuyos premios se harán públicos el domingo 19
de diciembre (12 horas) en el teatro Sagarra. El
acto, de entrada libre, incluirá un espectáculo
teatral a cargo de la compañía Sinvergüenza
del Sentimiento, que representará fragmentos
de su obra La linda locura de los cuerdos, basada en poemas de Mario Benedetti.
El certamen Juegos Florales de Santa Coloma,
premios PASC,SA, es un concurso de creciente
prestigio destinado al fomento de la creación
literaria y en él participan poetas de diversos
países del mundo. Los premios incluyen reconocimientos expresos a los mejores poemas
de participantes colomenses. La colaboración
del Ayuntamiento y de las entidades culturales Associació Colomenca de Literatura (ACOLITE) y Colectivo Amigos de Antonio Machado
ha sido permanente desde la primera edición.

SABER

Per Nadal, carrers nets i guarnits
Horaris dels mercats durant el Nadal
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Habitualment, els tres mercats municipals obren dilluns de 8 a 14 h; de
dimarts a dijous, el de Singuerlín ho fa de 8 a 14 i de 16.30 a 20 h, i els
altres dos, Sagarra i Fondo, de 7 a 14 h. Divendres, de 7 a 20 h, i dissabte, de 7 a 15 h és l’horari idèntic dels tres equipaments.
D’altra banda, s’han establert horaris especials de cara a les festes de
Nadal i Cap d’Any als mercats Sagarra i Fondo (al de Singuerlín no canvia res). Els dijous 23 i 30 de desembre, tots dos romandran oberts de 7
a 20 h. Finalment, els divendres 24 i 31 de desembre, el mercat Sagarra
estarà obert de 7 a 17 h i el del Fondo de 7 a 15 h.
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L'empresa municipal Gramepark, SA, ha d’incorporar un administratiu per a l’Oficina de
Rehabilitació d'Habitatges, amb contracte d'obra o servei determinat i a jornada completa.
Les persones interessades hauran de presentar el seu currículum, del qual es valorarà el
nivell d'estudis adequat pel lloc de treball, l’experiència laboral i els coneixements
informàtics i de català
El termini de presentació del curriculum romandrà obert fins a les 13 hores del proper dia
31 de desembre de 2004 i es farà a les oficines de l'empresa Gramepark, SA, situades a la
rambla del Fondo,13, local, de Santa Coloma de Gramenet.
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Aprovada inicialment per acord del Ple de l’Ajuntament, amb data 9 de desembre de 2004,
l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet,
s'exposa al públic per un termini de trenta dies per a la formulació de reclamacions i
al•legacions. Aquesta Ordenança estarà exposada al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, situat
a la plaça de la Vila,1.
Les al•legacions hauran de presentar-se a l'OIAC, en horari de dilluns a dijous, de 8'30 a 18
hores i divendres de 8'30 a 15 hores (vegeu l’horari de Nadal de l’OIAC a la pàgina 4).
En cas que no es presenti cap reclamació i/o al•legacions dins del termini esmentat, aquesta
Ordenança esdevindrà definitiva.

L'ambient nadalenc invita a la celebració. Durant aquests dies ens
aboquem a buscar els productes més destacats per disposar d'una
bona taula i ens entreguem a la recerca dels regals més sorprenents,
esperant que siguin de l'agrat de familiars i amics. Sense perdre
aquest esperit, cal ser conscients que aquesta activitat festiva incrementa la quantitat de deixalles de forma notable. Aquests dies la via
pública bull d'activitat lúdica i comercial, les nostres bústies s'omplen
de propaganda comercial, s'intensifiquen els serveis neteja, els comerços s'esmercen a netejar façanes i guarnir-les, es fan recollides
extres de paper comercial i un llarg etcètera.
L'Ajuntament, els comerços i els veïns, hem de mirar de mantenir un
ambient festiu, net i agradable als carrers; una tasca senzilla si prestem
atenció a l'hora de desfer-nos de la gran quantitat d'embalatges, així
com de l'augment de deixalles que genera la nostra activitat extra. Per
a un Nadal més net i agradable, seguiu aquestes recomanacions:
1.- Llençar per separat plàstics, vidres i papers.
2.- Doblegar els cartrons perquè ocupin menys lloc al contenidor.
3.- Tirar la bossa de deixalles dintre del contenidor que estigui més
buit habitualment a la zona.
4.- Mesurar-se i no treure de cop embalatges que podrien tirar-se espaiats en el temps, i així no col•lapsar el servei de recollida.
5.- Prestar especial atenció els dies 24 i 31 de desembre perquè la recollida s'avança a les 12 del migdia (no es farà de nit). Cal doncs preveure-ho i avançar també l'abocament de les nostres deixalles abans
que passi el camió.
D’altra banda, els comerciants disposen d’un servei de recollida de
paper cartró en horari de tarda (de 14 a 21 h) en els carrers següents :
rambla de Sant Sebastià, av. de Santa Coloma, c. de Sant Jeroni, c. de
Sicília, c. de Mn. Jacint Verdaguer, av. de la Generalitat, pg. de Llorenç
Serra, c. de Sant Carles i c. Major.

ACTUALITAT
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La atención a las personas y la
mejora urbanística caracterizan el
presupuesto municipal de 2005
PRESUPUESTO 2005
Total de gastos previstos

E

Incremento
sobre 2004

111.127.166,64 € 8,51%

Atención a las personas
Reactivación Económica
Solidaridad
Deportes
Escola de Música
Sanidad y Consumo
Policia Local
Cultura
Medio Ambiente
Educación
Igualdad de la Mujer
Participación, Infancia y Juventud
Servicios Sociales
Acción sobre el territorio
Disciplina urbanística
Mantenimiento del patrimonio municipal
Mantenimiento y vía pública
Vivienda y suelo
Planificación y obras
Limpieza y recogida de basuras
Suministros espacios públicos
l Ayuntamiento aprobó inicialmente en el pleno celebrado el
9 de diciembre el presupuesto de
2005. Las cuentas municipales
para el próximo año están marcadas por la reducción del gasto en
personal e infraestructura y la ampliación del esfuerzo en la atención a las personas y al urbanismo. Todo ello acompañado por
una importante reducción de la
deuda.
El presupuesto global del Ayuntamiento más las empresas munici-

Importe

28.383.003,40 €
5.022.878,49 €
675.295,07 €
1.948.557,12 €
776.419,41 €
1.150.461,04 €
6.916.876,16 €
2.341.421,64 €
576.223,58 €
2.662.740,63 €
470.544,83 €
1.550.941,95 €
4.290.643,12 €
28.092.634,74 €
1.565.926,00 €
935.728,78 €
6.668.074,40 €
482.597,54 €
1.100.297,61 €
14.624.039,61 €
2.715.970,79 €

7,58%
27,60%
23,95%
9,60%
8,69%
7,19%
6,69%
4,88%
4,87%
4,34%
3,96%
3,00%
1,18%
7,28%
32,11%
14,62%
12,89%
5,66%
4,24%
3,39%
3,60%

pales y organismos autónomos es
de 112.278.943,58 € en el apartado
de
ingresos
y
de
111.127.166,64 € en el de gastos.
Estos importes suponen un incremento respecto a 2004 del 8,51%
en los gastos y del 9,64% en los ingresos. En el cuadro superior se
observa la distribución de los principales gastos ordinarios previstos.
La aprobación inicial contó con los
votos a favor de los tres grupos de
gobierno local (PSC, ICV-EUiA y
CiU). El PP votó en contra.

!Aparcamiento en la rambla
El10 de enero se iniciarán las obras de un aparcamiento destinado a rotación
y cesión de uso en la rambla de Sant Sebastià, entre la plaça de la Vila y la calle de Sant Silvestre. En el próximo número ofreceremos una información
amplia sobre los necesarios desvíos de tráfico que comportarán estas obras.

!Curs de català de nivell bàsic
Els dies 20, 21 i 22 desembre es faran les matrícules per a un nou curs de
català, de nivell bàsic 2, que començarà al gener. Aquest curs va adreçat
a persones que entenen el català, però que gairebé no el parlen. La matriculació serà de 9 a 13 h, de dilluns a dimecres, al CNL L'Heura, al carrer
de Rafael Casanova, 85, 3r pis (telèfon 93 385 14 61).

!Concert Tió Solidari i festa infantil
La Fundación Tony Manero, Prebe y Los Anónimos, Irakunda, El Equilibrista Enlaluna i Reserva són els grups que actuaran al Concert Tió Solidari, que
tindrà lloc el dia 18 (19.30 h) al poliesportiu de Can Sisteré. Organizat per
segon any per un grup de joves colomencs, els beneficis es destinaran a
l’adquisició de joguines per als infants menys afavorits. Des de les 11 del
matí —també al poliesportiu—, hi haurà una festa amb la participació dels
Castellers i amb activitats lúdiques, jocs i una gimcana. Tothom hi pot dur
joguines. A la tarda se celebrarà el concert, el preu del qual és de 3 €.

!Curs de perfeccionament de francès
L'Escola Oficial d'Idiomes de Santa Coloma (EOI) ofereix un curs de perfeccionament oral de francès dirigit a persones amb un nivell superior a
un 5è de les EOI. Aquest curs té com a objectiu principal millorar el nivell
d'expressió i de comprensió oral de la llengua francesa dels estudiants. El
preu és de 162,81 euros, i la durada, 30 hores. Les classes s’impartiran els
dimarts de 19 a 20.30 h, del 18 de gener al 7 de juny. La matrícula es farà
el17 de gener, de 16 a 19 h, al Departament d'Alumnat de l'EOI, al carrer
de Víctor Hugo, 54-56 (tel. 93 468 53 66 / 70); cal dur fotocòpia del DNI.

!La botiga del comerç just
Santa Coloma compta amb una botiga de productes de comerç just i consum
responsable que es va inaugurar durant la Setmana de la Solidaritat. El nou
establiment està impulsat per l’entitat APASSOS amb l’objectiu d’oferir productes biològics i de comerç just, i constituir-se com un punt d'assessorament.. Fins ara només es podien trobar aquests productes en alguns comerços de queviures o artesania i a través d'ONG, grups de solidaritat o a la
cooperativa El Cabàs. La botiga està oberta cada dia en horari comercial al
carrer Major, 73, local 2. Més informació: http://www.apassos.org.

!Exposición de pesebres
La Associació de Pesebristes de Santa Coloma organiza una exposición
de pesebres que se puede ver desde hoy día17 hasta el 16 de enero en el
Centre Cívic de Can Mariner, de 11 a 13.30 y de 16 a 20 h.

!Cursos en el barrio del Riu

La Asociación de Vecinos del Riu organiza cursos de yoga, tai-chi, danza
del vientre y bailes de salón en el centro cívico del barrio. Más información e inscripciones, en la calle de Pompeu Fabra, 22-24 (tardes).

Ediccte
e

Presentació del PAC. Amb una conferència del director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Josep Ramoneda, es va presentar al públic
el Pla d’acció cultural (PAC) el dia 14 al Museu. El PAC pretén dotar la ciutat
d’un mapa d’activitats culturals estables i de futur. Hi van parlar també Carles Ruiz, diputat president de l’Àrea de Cultura; David Roselló, tècnic especialitzat; Montserrat Olivés, regidora de Cultura, Infància i Joventut, i Antoni
Fogué, tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis a la Persona i Sostenibilitat.

El Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 9 de desembre d'enguany, va declarar la necessitat
d'ocupació de diverses finques situades al Front Fluvial del Raval d'aquesta ciutat.
Així mateix, va aprovar inicialment la relació concreta dels béns i drets que es considera necessari expropiar tot incoant els corresponents expedients expropiatoris de les finques següents: av. de la Generalitat, núm. 104; av. de la Generalitat, núm. 106-108; av. de la Generalitat, núm. 150; av. de la Generlaitat, núm. 142; av. Generalitat, núm. 144; av. de la Generalitat,
núlm. 146; av. de la Generalitat, núm.138/c. de Sant Jordi, núm. 8; av. de la Generalitat,
núm.140/ptge. del Besòs, núm. 3; av. de la Generalitat, núm. 156/ptge. del Besòs, núm. 2; c. de
Sant Jordi, núm. 2; c. de Sant Jordi, núm. 4; c. de Sant Jordi, núm. 6; ptge. del Besòs, núm. 4; ptge.
del Besòs, núm. 6; ptge. del Besòs, D (8); ptge. del Besòs, E o 10; ptge. del Besòs, F o 12; ptge.
del Besòs, núm. 14; ptge. del Besòs, núm. 15; ptge. del Besòs, núm. 13; ptge. del Besòs, núm. 11;
ptge. del Besòs, núm.9; ptge. del Besòs, núm. 7 , i ptge. del Besòs, núm.5.
Les relacions de béns i drets es podran consultar al tauler d'edictes d'aquest Ajuntament, així
com, a la pàgina web de l'Ajuntament, al BOP i a un diari de gran circulació de la província.
L'esmentat expedient s'exposa al públic per un termini de vint dies, comptats des de l'endemà
de la publicació del present edicte al Butlletí Oficial de la Província, per tal que els interessats
puguin presentar les al·legacions que estimin adients. Si en aquest termini no es presenta cap
al•legació, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu.
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QUÈ FEM? / ON ANEM?
Manualidades
La Asociación de Vecinos del
Centre hará, a partir del 4 de enero, un curso de manualidades
(punto de cruz y bolillos).
Precio: socios, 12 €; no socios, 14 €.
Información: calle de la Pedrera, 1.
Teléfono: 93 392 26 26.

Clínic de tennis
El 19 de desembre se celebrarà el
II Clínic de Tennis de Nadal. Hi
tindrà lloc a partir de les 10 h, i està
organitzat pel Complex Esportiu

Horari especial
de l'OIAC

Torribera. A més, es farà una exhibició de les escoles de tir amb arc i
de BTT del citat complex.
Lloc: pavelló de Can Sisteré.

Presentación de Ara
Sota el lema Ara surt al carrer, els
dies 17 i 18 de desembre es presenta una nova entitat, Ara.
Aquest col•lectiu està format per
grups i persones que comparteixen el desig d'aconseguir una
Santa Coloma, un país i un món
més just, lliure, solidari i sostenible. Avui dia 17 (19.30 h), a Can
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Sisteré, es projectarà un vídeo de
presentació de l'entitat. El dia 18,
de 10 a 19 hores, al jardí de Can
Sisteré, es farà una jornada festiva
amb jocs, música, exposicions,
debats, més vídeos, serveis de te,
un dinar popular i la prova pilot
de la Xarxa d'Intercanvi de Productes i Serveis.

Ofici major
El 31 de desembre (11 h) hi haurà
un ofici religiós, amb motiu del dia
de la patrona de la ciutat.
Lloc: església Major.

VISITES ESCOLARS

Del 27 de desembre al 7 de gener (ambdós inclosos) l'Oficina
d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) obrirà al públic de
8.30 a 14.30 h, de dilluns a divendres. Podeu consultar tota
la informació de la ciutat i fer
tràmits les 24 hores del dia sense necessitat de desplaçar-vos
a través del portal ciutadà
(http://www.grame.net).

An
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Per decret de la tinència d'alcaldia de Serveis a la Persona i Sostenibilitat, de data 10
de desembre de 2004, s'han aprovat les
bases del concurs per a la concessió, mitjançant llicència d'ocupació temporal, de
la cafeteria del Teatre municipal Josep Maria de Sagarra, "EL CAFÉ DEL TEATRE".
Les persones interessades a participar-hi
en aquest concurs, poden presentar les
seves ofertes des del dia 17 al 24 de desembre de 2004 a l'Oficina d'Informació i
Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, en horari de dilluns a dijous de 8.30 a 18 hores, i
els divendres de 8.30 a 15 hores.
Per a qualsevol consulta sobre l'expedient, podeu adreçar-vos a l'Àrea de Serveis a la Persona i Sostenibilitat, situada a
la primera planta de l'Ajuntament o al telèfon 93 462 40 63.

Farmàcies
Divendres 17
•D
Cultura, 39 / Milà i Fontanals, 79
Dissabte 18
•D
Av. de Catalunya, 33 / Av. de la Generalitat, 226
Diumenge 19
•D
Major, 46 / Mn. J. Verdaguer, 107
Dilluns 20
•D
Wilson, 43 / Anselm de Riu, 24
Dimarts 21
•D
Mn. Camil Rossell, 67-69 / Mas Marí, 56
Dimecres 22
•D
Irlanda, 53 / Sant Jeroni, 13
Dijous 23
•D
Aragó, 29 / Rellotge, 60
•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 30 de novembre, va acordar la convocatòria d'un concurs per a la prestació
d'un servei d'assistència tècnica informàtica, segons les necessitats de l'Ajuntament
d'aquesta ciutat, de conformitat amb el plec
de clàusules tecnicofacultatives, econòmiques i administratives particulars 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: l'objecte del contracte consisteix en un servei d'assistència
tècnica informàtica segons les necessitats
de l'Ajuntament d'aquesta ciutat, amb les
característiques que apareixen descrites en
el plec de condicions.
b) Termini d'execució: segons especifica el
Plec de clàusules tècnico-facultatives,
econòmiques i administratives particulars.
3. Tramitació pel procediment i forma d'adjudicació.
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: concurs.
c) Forma: oberta.
4. Pressupost base de licitació.
No s'estableix ja no que es pot determinar
el nombre d'hores de mà d'obra de tècnic
informàtic; aquestes es realitzaran segon
les necessitats de l'Ajuntament. Els preus
per a cada concepte seran com a màxim els
següents:
-Preu hora laborable diürn (IVA inclòs): 40 €.
-Preu hora laborable nocturn (IVA inclòs): 60
€
- Preu hora festiu diürn (IVA inclòs): 60 €.
- Preu hora festiu nocturn (IVA inclòs): 80 €.
- Preu desplaçament (IVA inclòs): 20 €
- Preu dietes total/dia (IVA inclòs): 10 €
5. Garanties:
- Provisional: 1.300 €
- Definitiva: 2.600 €
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, 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

CEIP Sant Just, Banús i Mercè Rodoreda. Els alumnes de 3r de primària de
l’escola Sant Just, els de 2n del col•legi Banús i els de 3r de l’escola
Mercè Rodoreda, van visitar, respectivament, l’Ajuntament el dies 29 i
30 de novembre i 10 de desembre. Aquestes visites formen part del Programa d’activitats educatives.
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