Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c""""""P¿o0"6;28"Î"3:0804229

DEPARTAMENT
D’INNOVACIÓ,
UNIVERSITATS I EMPRESA
RESOLUCIÓ
IUE/1776/2007, de 15 de maig, de cessament
de la senyora Pierina Segalà España com a
subdirectora general de Recursos Humans i
Organització de la Gerència de Serveis Comuns
de l’àmbit d’Universitats i Recerca.
Vist el Decret 571/2006, de 19 de desembre,
d’estructuració del Departament d’Innovació,
Universitats i Empresa (DOGC núm. 4785, de
21.12.2006);
Atès que l’estructuració del Departament
regulada en el Decret esmentat ha comportat que
determinats llocs de comandament, ja ocupats
k"rtqxg•vu"cpvgtkqtogpv"fg"ocpgtc"fgÝpkvkxc"
pel procediment establert reglamentàriament,
hagin estat suprimits;
En ús de les atribucions que em confereix la
normativa vigent,
RESOLC:
La senyora Pierina Segalà España cessa com
c"uwdfktgevqtc"igpgtcn"fg"Tgewtuqu"Jwocpu"k"
Organització de la Gerència de Serveis Comuns
de l’àmbit d’Universitats i Recerca, d’acord amb
l’estructura del Decret 571/2006, de 19 de desembre, d’estructuració del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, amb efectes
del dia 21 de desembre de 2006.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar, potestativament i d’acord amb
el que estableixen l’article 116 i següents de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment
cfokpkuvtcvkw"eqo¿."oqfkÝecfc"rgt"nc"Nngk"613;;;."
de 13 de gener, recurs de reposició davant del
mateix òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un
mes a comptar de l’endemà de la seva publicació;
o bé recurs contenciós administratiu davant els
jutjats contenciosos administratius, en el termini
de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la
seva publicació, d’acord amb la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin
interposar qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa del seus interessos.
Barcelona, 15 de maig de 2007
P. D. (Ordre IUE/97/2007,

DOGC de 25.4.2007)
ENRIC ALOY I BOSCH
Secretari general
(07.150.160)
RESOLUCIÓ
IUE/1777/2007, de 15 de maig, de cessament de
la senyora Marta Martínez Mascorda en el lloc
de subdirectora general de Gestió Econòmica,
Contractació i Règim Patrimonial de la Gerència de Serveis Comuns de l’àmbit d’Universitats
i Recerca.
Vist el Decret 571/2006, de 19 de desembre,
d’estructuració del Departament d’Innovació,
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UNIVERSITATS
CATALANES
Universitats i Empresa (DOGC núm. 4785, de
21.12.2006);

UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA

Atès que l’estructuració del Departament
regulada en aquest Decret, ha comportat que
determinats llocs de comandament, ja ocupats
k"rtqxg•vu"cpvgtkqtogpv"fg"ocpgtc"fgÝpkvkxc"
pel procediment establert reglamentàriament,
hagin estat suprimits;

RESOLUCIÓ
de 22 de maig de 2007, per la qual es nomena
catedràtic d’escola universitària de l’àrea de
coneixement de Construccions Arquitectòniques,
el senyor Agustín Portales Pons.

En ús de les atribucions que em confereix la
normativa vigent,
RESOLC:
La senyora Marta Martínez Mascorda cessa
com a subdirectora general de Gestió Econòmica,
Contractació i Règim Patrimonial de la Gerència
de Serveis Comuns de l’àmbit d’Universitats i
Recerca, d’acord amb el Decret 571/2006, de 19
de desembre, d’estructuració del Departament
d’Innovació, Universitats i Empresa, amb efectes
del dia 21 de desembre de 2006.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar, potestativament i d’acord amb
el que estableixen l’article 116 i següents de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediogpv"cfokpkuvtcvkw"eqo¿."oqfkÝecfc"rgt"nc"Nngk"
4/1999, de 13 de gener, recurs de reposició davant
del mateix òrgan que l’ha dictada, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació; o bé recurs contenciós administratiu
davant els jutjats contenciosos administratius,
en el termini de dos mesos comptats a partir de
l’endemà de la seva publicació, d’acord amb la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, sens
perjudici que puguin interposar qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la defensa
del seus interessos
Barcelona, 15 de maig de 2007
P. D. (Ordre IUE/97/2007,

DOGC 4869 de 25.4.2007)
ENRIC ALOY I BOSCH
Secretari general
(07.150.158)

*

De conformitat amb la proposta formulada
per la comissió nomenada per jutjar el concurs
d’accés per a la provisió de places dels cossos
docents universitaris, convocat per resolució
de la Universitat Politècnica de Catalunya del
8 de gener de 2007 (BOE 1 de febrer 2007), i
complerts els requisits establerts a l’article 14.1
del Reglament per als concursos d’accés als
cossos docents universitaris de la Universitat
Politècnica de Catalunya, aprovat pel Consell de
Govern de data 1 de desembre de 2003.
Aquest Rectorat, en l’ús de les atribucions
conferides per l’article 65 de la Llei orgànica
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (BOE
de 24 de desembre) i la resta de disposicions
concordants ha resolt nomenar Catedràtic d’Escola Universitària (CEU-1/705/9) de l’àrea de
coneixement de Construccions Arquitectòniques
el Sr. Agustín Portales Pons, amb els emoluments que segons les disposicions vigents li
corresponguin.
Barcelona, 22 de maig de 2007
ANTONI GIRÓ ROCA
El rector
PG-188945 (07.158.130)

*
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CONCURSOS I ANUNCIS

DOGC 4906 – 18.6.2007

DEPARTAMENT
D’INTERIOR, RELACIONS
INSTITUCIONALS
I PARTICIPACIÓ
ANUNCI
rgn"swcn"gu"hc"r¿dnkec"nÓcflwfkecek„"fgÝpkvkxc"
fg"fkxgtuqu"eqpvtcevgu0
Ukuvgoc"fg"nkekvcek„< concurs obert.
Fguetkrek„< inspecció i revisió de les botelles
d’aire comprimit respirable de la Direcció
General de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvaments.
P¿ogtq"fÓgzrgfkgpv< 110/2007.
Rtguuwrquv"fg"nkekvcek„< 198.000 euros, incloent-hi l’IVA.
Fcvc"fÓcflwfkecek„< 3 de maig de 2007.
Cflwfkecvctk< Airbox, SA.
Korqtv"vqvcn"fÓcflwfkecek„< 198.000 euros, incloent-hi l’IVA.
Fkctk"qÝekcn"k"fcvc"fg"rwdnkecek„"fg"nÓcpwpek"fg"
nkekvcek„< DOGC núm. 4845, de 20.03.2007.
Ukuvgoc"fg"nkekvcek„< procediment negociat, com
a conseqüència d’un contracte d’homologació
de serveis.
Fguetkrek„< realització dels exàmens de salut,
corresponents a l’any 2007, dels treballadors
adscrits a la Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments, a la Direcció
General de Protecció Civil i a la Direcció General de Policia, així com la realització de les
analítiques bàsiques del personal d’administració
dels Serveis Centrals i Organismes Autònoms,
dividit en 5 lots.
P¿ogtq"fÓgzrgfkgpv< 111/2007.
Rtguuwrquv"fg"nkekvcek„< 535.105 euros, servei
exempt d’IVA.
Fcvc"fÓcflwfkecek„< 23 de febrer de 2007.
Cflwfkecvctku< Grupo MGO (lots 1, 2 i 3), MC
SPA Sociedad de Prevención, SL (lot 4) i Sociedad de Prevención Tarraco de la Matt, SL
(lot 5).
Korqtv"vqvcn"fÓcflwfkecek„< 308.191,69 euros,
servei exempt d’IVA.
Ukuvgoc"fg"nkekvcek„< concurs obert.
Fguetkrek„<"rkpvwtc"fg"fkxgtuqu"gfkÝeku"fg"ngu"
Regions Policials de Girona, Ponent i Pirineu
Occidental, distribuït en 4 lots
P¿ogtq"fÓgzrgfkgpv< 116/2007.
Rtguuwrquv"fg"nkekvcek„< 637.501 euros, incloent-hi l’IVA.
Fcvc"fÓcflwfkecek„< 13 d’abril de 2007.
Cflwfkecvctk< Aplicación de Pinturas API, SA
(els quatre lots).
Korqtv"vqvcn"fÓcflwfkecek„< 543.670 euros, incloent-hi l’IVA.
Fkctku"qÝekcnu"k"fcvgu"fg"rwdnkecek„"fgnu"cpwpeku"
fg"nkekvcek„< DOGC núm. 4840, de 13.03.2007,
BOE núm. 61, de 12.03.2007 i DOUE núm.
2007/S-248, de 27.02.2007.
Ukuvgoc"fg"nkekvcek„< concurs obert.
Fguetkrek„< execució, logística, compaginació i distribució d’elements comunicatius en
format paper i electrònic, sobre els consells
d’autoprotecció en les zones d’aplicació del
PLASEQTA.
P¿ogtq"fÓgzrgfkgpv< 118/2007.
Rtguuwrquv"fg"nkekvcek„< 89.000 euros, incloenthi l’IVA.
Fcvc"fÓcflwfkecek„< 28 de març de 2007.
Cflwfkecvctk< Creación Multimedia, SA.
Korqtv"vqvcn"fÓcflwfkecek„< 86.720 euros, incloent-hi l’IVA.

Fkctk"qÝekcn"k"fcvc"fg"rwdnkecek„"fg"nÓcpwpek"fg"
nkekvcek„< DOGC núm. 4830, de 27.02.2007.
Ukuvgoc"fg"nkekvcek„< procediment negociat, com
a conseqüència d’un acord marc.
Fguetkrek„< servei d’evolució i integració del
quadre de comandament del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.
P¿ogtq"fÓgzrgfkgpv< 120/2007.
Rtguuwrquv"fg"nkekvcek„< 103.730 euros, incloent-hi l’IVA.
Fcvc"fÓcflwfkecek„< 6 de març de 2007.
Cflwfkecvctk< UTE Soluziona Consultoria y
Tecnología, SL - Stratesys Consulting ADP
& M, SL.
Korqtv"vqvcn"fÓcflwfkecek„< 86.198,24 euros,
incloent-hi l’IVA.
Ukuvgoc"fg"nkekvcek„< procediment negociat, com
a conseqüència d’un acord marc.
Fguetkrek„< desenvolupament de noves funcionalitats per a la gestió del nou decret de
provisió de llocs de treball del Cos de Mossos
d’Esquadra.
P¿ogtq"fÓgzrgfkgpv< 125/2007.
Rtguuwrquv"fg"nkekvcek„< 215.000 euros, incloent-hi l’IVA.
Fcvc"fÓcflwfkecek„< 10 d’abril de 2007.
Cflwfkecvctk< UTE Better Consultants, SRL
- Concerto, SA.
Korqtv"vqvcn"fÓcflwfkecek„< 173.552,64 euros,
incloent-hi l’IVA.
Ukuvgoc"fg"nkekvcek„< procediment negociat.
Fguetkrek„< servei d’inspecció i manteniment
dels equips d’escarceració de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments.
P¿ogtq"fÓgzrgfkgpv< 131/2007.
Rtguuwrquv"fg"nkekvcek„< 144.350 euros, incloent-hi l’IVA.
Fcvc"fÓcflwfkecek„< 2 de maig de 2007.
Cflwfkecvctk< Prevención SMC, SL.
Korqtv"vqvcn"fÓcflwfkecek„< 144.350 euros, incloent-hi l’IVA.
Barcelona, 16 de maig de 2007
LLUÍS TORRENS I MÈLICH
Director de Serveis
(07.145.004)
ANUNCI
rgn"swcn"gu"hc"r¿dnkec"nc"nkekvcek„"fÓwp"eqpvtcevg"
fg"uwdokpkuvtcogpv"*gzr0"3;414229+0
—1.a) Entitat adjudicadora: Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació,
Via Laietana, 69, 08003 Barcelona. Telèfon:
93.483.02.98. Fax: 93.484.00.06.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractacions i Patrimoni.
c) Número d’expedient: 192/2007.
—2.a) Objecte del contracte: subministrament
de 285 armilles antitrauma i antibala per a l’Àrea
de Brigada Mòbil de la Divisió de Recursos
Operatius.
b) Termini de lliurament: 17 de setembre
de 2007.

—3.a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Rtguuwrquv"fg"nkekvcek„< 380.900 euros,
IVA inclòs.
-5 Ictcpvkc"rtqxkukqpcn: 2% de l’import
de licitació.
—6.a) Obtenció d’informació i documentació: a
l’adreça esmentada a l’apartat 1, planta setena, i
a la pàgina web: http://www.gencat.net/interior/
departament/licitacions/interior/index.htm.
b) Data límit d’obtenció de documents i inforocek„<"Ýpu"c"nc"fcvc"n okv"fg"rtgugpvcek„"fÓqhgttes.
—7 Tgswkukvu"gurge Ýeu"fgn"eqpvtcevkuvc< acrefkvct"nc"uqnxﬂpekc"geqp”okec."Ýpcpegtc"k"vﬂepkec"
amb la documentació que estableix l’annex 2 del
plec de clàusules administratives particulars.
Ï:0c+" Fcvc"n okv"fg"rtgugpvcek„"fÓqhgtvgu<"Ýpu"
a les 12 hores del dia 9 de juliol de 2007.
b) Documentació a presentar: la requerida a
la clàusula desena del plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: a l’adreça esmentada
en l’apartat 1, planta baixa, Registre general.
d) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos.
e) Admissió de variants o alternatives: no
s’admeten.
—9 Qdgtvwtc"fg"ngu"rtqrqukekqpu< el dia 11
de juliol de 2007, a les 10 hores, a la sala d’actes
del Departament, Via Laietana, 69, planta baixa,
08003 Barcelona.
—10 Fcvc"fg"vtcoguc"fÓcswguv"Cpwpek"c"nÓQÝekpc"fg"Rwdnkecekqpu"QÝekcnu"fg"ngu"Eqowpkvcvu"
Gwtqrggu< 30 de maig de 2007.
—11 Fgurgugu"fg"nÓCpwpek< seran a càrrec de
l’adjudicatari.
Barcelona, 5 de juny de 2007
LLUÍS TORRENS I MÈLICH
Director de Serveis
(07.158.025)
ANUNCI
rgn"swcn"gu"hc"r¿dnkec"nc"nkekvcek„"fÓwp"eqpvtcevg"
fg"uwdokpkuvtcogpv"*gzr0"3;214229+0
—1.a) Entitat adjudicadora: Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació,
Via Laietana, 69, 08003 Barcelona. Telèfon:
93.483.02.98. Fax: 93.484.00.06.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractacions i Patrimoni.
c) Número d’expedient: 190/2007.
—2.a) Objecte del contracte: subministrament
de divers material logístic policial per a la Policia
de la Generalitat- Mossos d’Esquadra, distribuït
en 9 lots.
b) Termini de lliurament: 17 de setembre
de 2007.
—3.a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.

