
RELACIÓ D'INFORMES I ESTUDIS ENCARREGATS

1r semestre 2006

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
CONCEPTE DE L'ESTUDI O INFORME ADJUDICATARI/ENCARREGAT A: IMPORT EN €
Dades taquillatge pel.lícules doblades al 2005 i prospecció mercat 2006 Juan Herbera López 5.000,00
Estudi sobre estructuració servei atenció consultes lingüístiques DMR Consulting 110.200,00
Preparació i seguiment estrenes doblades al català entre gener i abril 2006, i 
prospecció de mercat Juan Herbera López 7.000,00
Seguiment pel.lícules que s'estrenin doblades o subtitulades en català i 
actualització títols a doblar durant el 2006 ACnielsen Edi, SL 19.800,00
Estudi-proposta sobre les directius de col.laboració entre paisos de la Conca 
mediterrània Enric Argullol Murgadas 1.740,00
Assessorament en assumptes Països Nordics (Bàltics) Pau Puig Scotoni 35.300,00
Estudi i anàlisis sobre el Procès de Cardiff Josep Ll. Salazar. Assessor Ambiental 11.994,40
Anàlisis Fitxes Turisme Sostenible (Rural) Gemma Cànoves - Expert turisme 1.200,00
Anàlisis Fitxes Turisme Sostenible (Ecoturisme) Marta Nel·lo - Expert turisme 1.000,00
Anàlisis Fitxes Turisme Sostenible (Muntanya) Mercè Gili - Expert turisme 1.400,00
Anàlisis Fitxes Turisme Sostenible (Sol i Platja) Francesc Gonzalez - Expert turisme 1.400,00
Anàlisis Fitxes Turisme Sostenible (Espais naturals) Josep Maria Prats - Expert turisme 1.200,00
Anàlisis Fitxes Turisme Sostenible (Cultural i Senderisme) Rafael Lopez Monné - Expert turisme 1.600,00

Ampliació i actualització del Directori del Grup de Recerca en Sostenibilitat Fundació Catalana Recerca Innovació 11.694,00

Estudi Estratègia de Desenvolupament Sostenible Euroregió Pirineus-
Mediterrània Institut Universitari d'Estudis Europeus 12.000,00

Harmonització i coordinació Treballs Fitxes Turisme Sostenible X3- Estudis Ambientals 11.890,00
Estudi Connectivitat - corredors biològics Xavier Mayor 11.999,00
Estudi Equitat Ambiental a Catalunya Serveis de Suport a la Gestió S.L. 11.971,20
Estudi situació actual i propostes estratègiques per a la gestió dels purins 
purcins a Catalunya Universitat de Lleida 29.943,47

Anàlisi de la capacitat per afrontar els Riscos Naturals a Catalunya Universitat de Barcelona 66.062,36
Redacció projecte renovació façanes del Carmel Agència de Promoció del Carmel i Entorns, SA 253.000,00
Assistència tècnica en el disseny, coordinació i posada en escena d'activitats 
públiques institucionals de la presidència Ideograma, SA 115.815,00
Prestació d'assistència tècnica per al programa "Catalunya Proposa" Gabinete de Prensa Inforpress, SL 73.399,00
Informe estudi sobre la percepció ciutadana de les polítiques públiques 
executades pel Govern de Catalunya

Gesop, Gabinet d'Estudis Socials i opinió Pública, 
SL 3.480,00

Elaboració de relat sobre política social del Govern Sara Fernández de Azcárate 12.000,00



Assitència tècnica per al suport a la Comissió de Coordinació 
Interdepartamental de Gestió i Tecnologies de la Informació i Comunicació 
en la millora de les bases de dades personals de la Generalitat Amador J. Álvarez 28.420,00
Projecte per a la millora de la usabilitat i redisseny de la intranet del Pla de 
Govern Estudiglups, SL 12.000,00
Servei per a l'elaboració d'un estudi d'opinió s/quina és la percepció 
ciutadana de les polítiques públiques del Govern Taylor Nelson Sofres, SA 69.600,00
Investigació i recerca documental sobre anys guerra civil a Barcelona Miquel Mir Serra 4.000,00
Assistència i coordinació promoció llengua catalana Illes Balears Cecili Buele Ramis 29.348,00
Assistència i coordinació promoció llengua catalana Franja de Ponent Joaquim Raimon Monclús Esteban 29.348,00
Estudi Símbols d'identitat nacional Marta Rovira 11.500,00
Treball de Rercerca "L'obrerisme a Terrassa 1902-1939" Cent.Est.Històrics de Terrassa 1.200,00
Document de bases que ha de definir el futur avantprojecte de Llei de 
garanties dels drets de les dones Associació de Dones Juristes 29.600,00
Informe aspectes ambientals equipament penitenciari a Sant Joan de 
Vilatorrada recurs contenciós 185/05 Taller d'Enginyeria ambiental, S.L 17.284,00
Informe Fòrum de les cultures Mullerat Abogados 6.475,79
Querella Fòrum Jufresa i Associats, Advocats Penalistes, SCP 9.090,00
Fluviànautic recurs contenciós 511/2003 Olivier y Camps Auditores Asociados, S.A 3.480,00
Interposició querella contra Salvador Sostres Jufresa i Associats, Advocats Penalistes, SCP 9.090,00
Hidrodroelèctrica de Xerta recurs contenciós 576/2002 Olivier y Camps Auditores Asociados, S.A 5.985,60
Estudis i treballs sobre la diversitat religiosa a Catalunya Universistat Autònoma de Barcelona 89.910,99
Recerca arxivística, documental i gràfica del cos de Sant Sever del Palau de 
la Generalitat.

Esperança Piquer Ferrer 2.320,00

Lectura de parament dels murs i zones afectades per les obres del Palau del 
cos de Sant Sever.

Veclus SL 11.739,00

Confecció del manual d'autoprotecció del Palau de la Generalitat. SGS Tecnos SA 11.518,00
Assistència tècnica en la redacció del Manual d'Autoprotecció de l'edifici del 
Palau Abària.

Lerso Enginyers SL 2.882,60

Realització de medicions de camps electromagnètics. Ingenieros Emetres SL 5.568,00
Redacció del Pla director d'usos del nou edifici de la Delegació del Govern i 
dels SSTT a Lleida.

Gerens Management Group 27.000,00

Auditoria del servei telefònic 012: Escoltes telefóniques Millward Brown 11.948,00
Auditoria d'accessibilitat del gencat.net Technosite. Grupo Fundosa. 6.960,00
Auditoria del servei telefònic 012: Simulacions ciutadà anònim. Millward Brown 28.700,00
Assessorament en polítiques públiques de comunicació al Govern de la 
Generalitat 

Fundació Barcelona Media Universitat Pompeu 
Fabra 34.800,00

Anàlisi de la percepció del nou Estatut a la premsa espanyola

Autors:                                                                     
Carles Pont (UPF)
Sergi Cortiñas (UPF)
Col·laboració: Marc Parera (periodista) 9.735,28



Redacció d'un document divulgatiu informatiu sobre el nou Estatut de 
Catalunya Jaume Risquete Sánchez 1.500,00
Anàlisi dels resultats del Baròmetre d'opinió política Roger Buch i Ros 690,00
Anàlisi sobre l'enquesta de situació política de Catalunya (maig 2006) Roger Buch i Ros 690,00
Estudi previ per a un Mapa d'Infraestructures del Sector Audiovisual de 
Catalunya Veu Dades Imatge, SL 5.104,00
Estudi del perfil audiovisual de la llar a Catalunya Fundació Privada Institut Ildefonso Cerdà 11.600,00
Col.laboració en la redacció i anàlisi del Pla de Serveis i Continguts Luis Àngel Fernández Hermana 2.552,00
Elaboració de llista de coneixements i competències en TIC desitjables per a 
la població FUOC 1.735,00

DEPARTAMENT DE RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
CONCEPTE DE L'ESTUDI O INFORME ADJUDICATARI/ENCARREGAT A: IMPORT EN €
Treball d'anàlisi de la jurisprudència del Tribunal Constitucional en matèria 
autonòmica (Evolució de l'estat autonòmic) Markus Gonzàlez Beilfus 6.000,00
Treball d'anàlisi sobre l'activitat de la Unio Europea d'interès des del punt de 
vista de l'Estat autonòmic  (Evolució de l'estat autonòmic) Manuel Cienfuegos Mateo 6.000,00
Treball d'anàlisi sobre la cooperació a l'estat autonòmic  (Evolució de l'estat 
autonòmic) Xavier Arbós Marín 6.000,00
Treball d'anàlisi sobre els processos  de reforma estatutària  (Evolució de 
l'estat autonòmic) Miquel Caminal Badia 6.000,00
Treball d'anàlisi sobre el finançament autonòmic  (Evolució de l'estat 
autonòmic) Núria Bosch Roca 6.000,00
Treball d'anàlisi sobre l'activitat de foment  (Evolució de l'estat autonòmic) Dolors Feliu Torrent 6.000,00
Treball d'analisi sobre la legislació estatal i autonòmica  (Evolució de l'estat 
autonòmic) Albert Batlle Rubio 6.000,00
Treball d'anàlisi sobre la legislació estatal i autonòmica  (Evolució de l'estat 
autonòmic) Ramon Riu Fortuny 6.000,00
Treball d'anàlisi de seguiment de les normes reglamentàries estatals des del 
punt de vista de la incidència del dret comunitari  (Evolució de l'estat 
autonòmic) Ferran Armengol Ferrer 6.000,00
Informe d'avaluació sobre el treball original "La productivitat laboral. 
Estratègies pel creixement econòmic" 

 (Anònim) 
                                                                                                      220,00

Informe d'avaluació d'un article sobre la transformació territorial de l'Estat 
espanyol i els seus efectes sobre els partits polítics d'àmbit estatal.                   (Anònim)                                                                                       200,00
Informe d'avaluació d'un original sobre "El Parlament de Catalunya en clau de 
futur"

         
(Anònim) 220,00

Informe d'avaluació anònima sobre el treball "La protección social en el 
Estado de las autonomias: u  examen de los artículos 149.1.17\ y 148.1.20ª 
ante los processos de reforma estatutaria"

(Anònim)                                                                                       360,00
                                                                                    

Informe d'avaluació anònima sobre un projecte de recerca relatiu a "25 anys 
d'autonomia. Opinió pública, partits i eleccions a les CCAA" (Anònim)                                                                                       300,00



Estudi sobre la posició del actors de les relacions intergovernamentals a 
Espanya Xavier Arbós Marín 4.850,00
Estudi sobre la posició del actors de les relacions intergovernamentals a 
Espanya César Colino Cámara 4.850,00
Estudi sobre la posició del actors de les relacions intergovernamentals a 
Espanya Maria Jesús García Morales 4.850,00
Estudi sobre la posició del actors de les relacions intergovernamentals a 
Espanya Salvador Parrado Díez 4.850,00

Informe Comunidades Autònomas 2005
Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat  de 
Barcelona 11.404,20

Informe sobre la incidència competencial del projecte de llei de la Xarxa de 
Parcs Naturals Maria Antonieta Fernández López 1.800,00
Informe sobre l'avantprojecte de la lectura, del llibre i de les biblioteques Eva Pons Parera 1.800,00
realització de la ponència presentada per  l''IEA a la reunión anual  de 
l'IACFS (International Association of Center Federal Studies) Xavier Arbós Marín 1.000,00

Estudi sobre participació en immigració
Col.legi de llicènciats en Ciències Polítiques i 
Sociaologia 9.338,00

Anàlisi publicacions sobre polítiques d'acollida Institut Intern. Governabilitat 6.346,68
Estudi sobre l'entorn fenòmen migració Comissió Catalana Ajuda al refugiat 12.000,00
Avaluació congrés Mon Rural Arc Mediació Ambiental 7.368,00
Estudi Equitat ambiental a Catalunya Serveis de suport a la gestió, SL 11.971,00
Estudi sobre polìtiques reparació memòria Històrica Universitat de Barcelona 26.458,84
Informe valoració projectes convocatòria subv. Memorial D. Unv.Autonòma Barcelona-CEFID 10.356,48

DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES
CONCEPTE DE L'ESTUDI O INFORME ADJUDICATARI/ENCARREGAT A: IMPORT EN €
Pla director urbanístic del sistema urbà de Girona. Xc. Urb. Arq.-Land Planif. I Proj.(Ute) 239.610,00
Estudi d'identificació, representació gràfica, interpretació territorial i diagnosi
dels serveis bàsics dels creixements residencials en baixa densitat
(urbanitzacions) en els àmbits de Girona, Tarragona i Lleida.

J.B.E.Arquitectes Associats, Sl 145.500,00

Pla de millora de la mobilitat i l'accessibilitat dels polígons industrials de
Castellbisbal i Sant Andreu de la Barca. Assessoria D'Infraestructures I Mobilitat, Sl 33.200,00

Execució d'estudis geològics i geotècnics a la xarxa de carreteres de la
Generalitat de Catalunya. Geopayma 64.976,55

Estudi per a la redacció de les normes de mobilitat per al disseny urbà de
Catalunya. Consulting Formaplan, Sl 65.000,00

Suport a la creació del Consorci del Transport Públic de l'àrea del Bages. Cinesi, Sl 52.038,70
Realització de l'informe ambiental del Pla Territorial Parcial de Ponent. Mca Consultors I Associats, Scp 29.000,00
Realització de l'informe ambiental del Pla Territorial Parcial de les comarques
centrals. La Vola, Csal 29.800,40

Realització de l'informe ambiental del Pla Territorial Parcial de les comarques
gironines. Minuartia, Estudis Ambientals, Sl 29.750,00



Realització de l'informe ambiental del Pla Territorial Parcial del Camp de
Tarragona. Erf Gestió I Comunicació Ambiental, Sl 29.990,00

Assessorament jurídic al Departament de Política Territorial i Obres
Públiques en la direcció del Patronat de la Fundació Rego. Manubens & Asociados Abogados 24.000,00

Serveis professionals d'auditoria del projecte Beachmed_e. Moore Stephens & Santacana Auditores Y
Consul, Sa 17.100,00

Estudi econòmic i financer. Revisió de la redacció i maquetació definitiva del
Pla d'Infraestructures del Transport de Catalunya. Mcrit, Sl 29.600,00

Difusió del primer congrés català de la bicicleta per als dies 4,5,6 i 7 de maig
de 2006. Fundacion Eca Global 11.950,00

Càlcul del mapa estratègic de carreteres per a eixos de més de 6.000.000 de
vehicles. Universitat Politecnica De Catalunya 3.319,92

Tasques de coordinació del Comitè organitzador del Congrés català de la
bicicleta per als dies 4, 5, 6 i 7 de maig de 2006. Fundacion Eca Global 11.900,00

Realització d'una guia per a la posada en marxa de Plans de Desplaçaments
Empresarials. Cinesi, Sl 11.948,00

Redacció de l'informe ambiental del Pla d'ordenació urbanística municipal de
Pinós i La Molsosa. Meritxell Cuyàs Lamana 2.900,00

Organització i formació d'un equip d'informadors per atendre al públic i
informar sobre el pla director urbanístic del sistema costaner. Geovirtual 10.242,60

Perspectiva jurídica i urbanística sobre la diagnosi de l'accessibilitat de la
informació urbanística al Departament de Polítca Territorial i Obres
Públiques.

Naturgest, Sl 11.948,00

Tècnica procedimental de la diagnosi sobre l'accessibilitat de la informació
urbanística al Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Geodata, Sl 11.600,00

Avantprojecte del Jardí de l'Univers (Àger). Montserrat Giné Macià 11.797,20
Disseny de la identificació visual de l'Autoritat Territorial de la Mobilitat de
Girona, Lleida i Tarragona. Quod Disseny I Marqueting, Sa 11.890,00

Millora del sistema d'informació en les actuacions de la Subdirecció General
de Planificació i Projectes en el marc del sistema de gestió de la qualitat de la
Direcció General de Ports i Transports.

Montserrat Mestres Déu 11.994,40

Treballs previs per a l'articulació d'un grup d'interès hispano-francès sobre la
connexió TGV-Figueres-Perpignan-Montpellier. Urban T.C. 11.600,00

Redacció del projecte tècnic mediambiental de legalització de l'activitat d'un
aparcament de vehicles pesants a Cassà de la Selva. Gammarquitectura 5.220,00

Assistència tècnica a les actes d'ocupació temporal per la variant de Mont-ras
a Palafrugell. Gestió, Valoracions I Expropiacions, Sl 8.560,80

Assistència tècnica a la comprovació de finques afectades per la variant de
Mont-ras a Palafrugell. Polux, Sl 10.498,00

Assistència tècnica per a realitzar l'auditoria de seguretat vial de l'estudi
informatiu: Millora general. Variant desdoblada de Tortosa. Carretera C-12.
PK 13+200 al PK 22+600. Eix de l'Ebre. Tram: Tortosa.

Consultor Ingenieria Civil, Sa (Cicsa) 12.000,00



Assistència tècnica per a realitzar l'auditoria de seguretat vial de l'estudi
informatiu: Millora general. Condicionament. Reordenació d'accessos a
Terrassa a la carretera C-16, del PK 20+700 al 24+500 i a la carretera C-58,
del PK19+500 al 20+010. Tram: Terrassa.

Typsa 11.600,00

Assistència tècnica per a realitzar l'auditoria de seguretat vial de l'estudi
informatiu: millora general. Condicionament de la carretera C-242. PK
34+000 al 59+300. Tram: Ulldemolins - Alforja.

Ingenieria De Trafico, Sl (Intra) 11.800,00

Assistència tècnica per a l'estimació dels nivells d'immissió sonora en
ambient exterior a diferents punts, a les poblacions d'Abrera, Casserres i
Vacarisses.

Mediatec 893,20

Assistència tècnica per a la realització de l'estudi de la maquinària de
conservació de carreteres d'estudi geotècnic a la llera de la Noguera
Pallaresa a la població de Baro (Soriguera). Comarca del Pallars Sobirà.

Cecam 4.590,05

Elaboració d'un estàndard de plans per a centres de concentració laboral per
a ús dels Ajuntaments, Consells Comarcals, Autoritats Territorials de
Transport i promotors urbanístics.

Cenit 11.950,00

Estudi d'inundabilitat dins dels treballs de revisió del Pla General del municipi
de Pont de Molins. A.B.M. Serveis D'Enginyeria I Consulting 7.002,62

Realització del treball "Gestió i manteniment de la xarxa d'instruments
oceanogràfics i meteorològics al litoral català". Universitat Politècnica de Catalunya 102.000,00

Realització del treball d'investigació "Anàlisi de dades i classificació del sector
del transport en autobús a Catalunya". Universitat Politècnica de Catalunya 12.000,00

Realització de la Carta de paisatge de la Vall de Camprodon. Observatori del Paisatge 10.000,00

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA
CONCEPTE DE L'ESTUDI O INFORME ADJUDICATARI/ENCARREGAT A: IMPORT EN €
Servei d'Assessorament per a la implementació de l'ISO 17025 al Servei de
Laboratori Forense

Universitat de Barcelona 2.000,00

Avaluació del nivell de contenció biològica a les instal.lacions forenses al
tanatori de Collserola

SGS Tecnos, SA 8.955,00

Avaluació del sistema de ventilació a les instal.lacions forenses al tanatori de
Collserola

SGS Tecnos, SA 1.224,96

Estudi per a la proposta d'un nou model d'organització pels jutjats de
violència sobre la dona

Azertia Tecnologías de la Información, SA 12.000,00

Elaboració d'un sistema d'informació a la direcció mitjançant un quadre de
comandament

Albert Galofré Isart 11.944,40

Dictamen sobre "la reforma de la Llei d´Unions Estables de Parella: avaluació 
de la seva aplicació i proposta de regulació.Graus de satisfacció dels seus 
efectes per a les parelles destinatàries dels seus efectes".

Carles Villagrasa Alcaide

5.000,00

Elaboració d´estudi sobre parelles de fet CIIMU 10.920,00



Nota sobre la proposta de regulació de la "compensació per raó del treball en 
el règim de separació" Isabel Miralles 1.000,00
Informe sobre l'avantprojecte de llei pel qual s'aprova el llibre V del Codi Civil 
de Catalunya Jesus Delgado Echevarria 3.000,00
Dictamen sobre el Borrador de Llibre III ("Persones Jurídiques") del Codi Civil 
de Catalunya Juan José Marín López 3.000,00
Elaboració de un informe sobre l´Avantprojecte de Llei que aproba el llibre II 
del Códic Civil de Catalunya relatiu a la persona i la familia. Maria Paz García Rubio 4.000,00
Nota sobre la proposta de regulació de la "compensació per raó del treball en 
el règim de separació" Ramon Casas Vallès 3.000,00
Estudi sobre l´eficiència de la sistemàtica d´anàlisi dels comptes anuals de 
les fundacions privades catalanes Universitat Pompeu Fabra 2.784,00
Redacció projecte d'execució restitució condicions camí al costat del futur CP 
Lledoners Valeri Consultors Associats 8.017,61
Redacció projecte execució d'adequació camí existent per a pas de tràfic del 
CP Lledoners Valeri Consultors Associats 11.899,11
Projecte equipaments ambientals, programes educació ambiental i 
recuperació camins CP Lledoners Silvia Olivé López 11.890,00
Projecte recuperació i millora hàbitats ribera del Torrent Fondo i la seva fauna 
del CP Lledoners Gemma Pellisa Mateo 11.948,00

DEPARTAMENT D'INTERIOR
CONCEPTE DE L'ESTUDI O INFORME ADJUDICATARI/ENCARREGAT A: IMPORT EN €
Assessorament tecnològic en l'àmbit de la gestió d'emergències i per al 
desplegament de la xarxa de radiocomunicacions d'Emergències i Seg. De 
Catalunya

Buica Guies i Serveris, SL                               57.000,00

Treballs planificació, coordinació i assessorament del trasllat de les diferents 
unitats del Departament a la nova seu Javier Garrido Lagunilla 29.750,00

Estudi opinió dels ciutadans sobre atenció i tracte rebuts amb membres cos 
Mossos d'Esquadra Staff Consultants, SL 26.680,00

Anàlisi sociològica oci nocturn a Catalunya mitjançant anàlisi quantitativa amb
grups discussió i resultats treballs camp Activa Prospect Research & Solutions, SL 29.948,88

Estudi sistema inhalambric comunicacions motos trànsit adaptats al terminals 
TETRA AD Telecom, SL 28.991,00

Treball de camp amb 800 entrevistes sobre oci nocturn a Catalunya Opina, SA           21.456,20
Enquesta Seguretat Publica Instituto Dym, SA  199.500,00
redacció pla funcional "Centre Atenció i Gestió de Trucades 112" Idom, Ingeniería y Sistemas, SA 29.812,00
Informe marc relacions interadm. Mossos-Guàrdia Urbana Fdació Bosch Gimpera Enoch Albertí     10.440,00
Infraestructures d'oci nocturn Fdació Bosch Gimpera UB/Sibina-Ponce   29.000,00
Informe cobertura SS en det. Supòsits UAB/ C.Gala       4.500,00
Estudi valoració polítiques comparades i inf. Immigració U Girona/Jaume Corbet   11.000,00
Document suport avantprojecte llei prostitució a Catalunya Univ. de Lleida/Tamarit 9.000,00



Anàlisi resultats Enquesta Seguretat Pública Institut Estudis Regionals Metropolitans de 
Barcelona 38.251,00

Col.laboració econòmica per a contractació estudi inundabilitat dels càmpings 
existents a la prov. De Lleida

Agència Catalana de l'Aigua i Associació 
Professional Empresaris Càmpings i Ciutats 
Vacances Prov. Lleida

34.800,00

Treball sobre reglament situació de segona activitat cos Mossos Universitat Autònoma Barcelona/C. Gala 5.000,00
Estudi "Suport jurídic per redactar avantprojecte de llei d'espectacles i 
activitats recreatives Universitat Pompeu Fabra/Josep Mir 9.860,00

Realització d'un estudi tècnic-econòmic sobre les comunicacions 2003-2005 Faura-Casas        11.500,00

Ampliació 600 entrevistes Enquesta Seguretat Pública Instituto Dym, SA 7.984,26
Estudi estalvi energètic subministrament elèctric demarcació de Girona Grupo JG           12.000,00
Estudi sobre el model tecnològic de Centre d'atenció trucades 112 Avanzit                11.964,38
Actualització de l'estudi elaborat per la Dra. Teresa Freixes "Cal regular la 
prostitució?" Institut Europeu del Dret  10/03/2006 5.220,00

Estudi comparatiu europeu sobre l'entorn de la immigració i la seguretat Fabien Pélissier     5.800,00
Resposta de l'informe sobre l'Avantprojecte de Llei de la Generalitat sobre la 
limitació de serveis sexuals remunerats Martell Advocats      4.640,00

Anàlisi del servei del centre d'atenció i gestió de trucades 112 King e-client         11.800,00
Disseny en plànols en planta i assessoria de mobiliari amb memòria Torres & Torres        12.020,00
Mesures de conservació del fons històric del Cos de Mossos d'Esquadra STEM 5.200,00
Informe tècnic sobre nivells de radiacions no ionitzants a les instal.lacions de 
radiocomunicació de la DGESC

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació 806,39

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I FINANCES
CONCEPTE DE L'ESTUDI O INFORME ADJUDICATARI/ENCARREGAT A: IMPORT EN €
Assistència tècnica per a la realització de l'anàlisi de la utilització del criteri 
d'experiència i dels preus mitjans en la contractació pública i la seva 
implicació financera dels projectes DOCUP 2000-2006. Idom Ingenieria Y Sistemas, Sa 25.500,00
Elaboració de la proposta del Marc Estratègic, corresponent a Catalunya  i 
per elaborar el Programa Operatiu FEDER  de Catalunya 2007-2013.

Pricewaterhousecoopers Asesores De 
Negocios,Sl 66.004,00

Realització dels treballs de consultoria per a la nova estructuració, disseny i 
plataforma tecnològica necessaris per tal de fer una nova conceptualització 
del portal WWW.e-tributs.net del Departament d'Economia i Finances. Multiplica Inside, Sl. 27.352,80
Realització de l'anàlisi i disseny de polítiques econòmiques, la implementació 
del model QUEST i elaboració d'escenaris de previsions macroeconòmiques 
basat en model "European Forecasting Network" per emmarcar les 
actuacions de política econòmica i pressupostària del Govern de la 
Generalitat de Catalunya. Fundació Bosch I Gimpera. 158.700,00



Realització de l'anàlisi del model de creixement de l'economia catalana (2000-
2005)  per a elaborar un quadre macroeconòmic de Catalunya i disposar 
d'uns escenaris d'economia catalana per tal d'emmarcar les actuacions de 
política econòmica i pressupostària del Govern de la Generalitat de 
Catalunya. Universitat Autònoma De Barcelona. 110.128,00
Avaluació dels impactes de l'envelliment sobre la despesa sanitària i sobre 
les necessitats de l'atenció a la dependència Universitat Pompeu Fabra 64.960,00
Elaboració d'informes sobre finançament autonòmic i local,elaboració de 
monografies, assessorament i realització de seminaris en relació amb el 
finançament autonòmic Fundació Bosch I Gimpera. 210.540,00
Elaboració del treball d' Explotació de la Base de dades de la Central de 
Balanços del Banc d'Espanya (CBBE) d'empreses amb seu social a 
Catalunya . Universitat Autònoma De Barcelona. 28.942,00
Estudi de viabilitat econòmica de l'aparcament a ubicar a les noves 
dependències administratives que es preveuen construir en els terrenys de 
l'edifici Magisteri, situats a l'illa compresa pels carrers Sant Martí, Onofre 
Cervelló i Bonaire a la ciutat de Lleida. Barcelona De Serveis Municipals,Sa 10.440,00

Elaboració d'un dictàmen jurídic en relació amb el document definitiu de 
venda de la finca anomenada "Vall Roc" situada al num. 1 de la Route de la 
Ria, a Prada, per ubicar-hi el Centre d'Estudis Transfronterer Pau Casals. Laurent Richer 3.139,50

Dictàmen i assessorament complementari en relació amb l'avantprojecte de 
Llei pel qual es regula el règim jurídic de les entitats integrants del Sector 
públic de la Generalitat de Catalunya  i de les seves entitats participades. Luis Estanislao Echebarria Ariznabarreta 5.974,00
Redacció, en el document de compra-venda de la finca "Vall Roc" a Prada, 
d'una clàusula específica eximint a la Generalitat de Catalunya de 
responsabilitat de vicis ocults, saturnisme i tèrmits. Laurent Richer 1.435,20
Estudi geotècnic d'un solar ubicat entre els carrers Nou i de la Sitja de 
Figueres (Girona). Control Y Prospecciones Igeotest,Sl 8.774,74

Estudi de viabilitat per a l'ampliació i reforma de la superfície ocupable per a 
oficines al conjunt de finques de Passeig de Gràcia, 105-107 de Barcelona. Jordi Carbonell & Associats,Sl. 11.890,00
Dictàmen d'un actuari sobre la suficiència del sistema financer i actuarial del 
projecte definitiu del Pla de Pensions dels treballadors de la Generalitat de 
Catalunya . Francisco Javier Lloret Vila 1.044,00
Estudi sobre l'impacte del sector comerç. Fundació Bosch I Gimpera. 5.800,00

DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
CONCEPTE DE L'ESTUDI O INFORME ADJUDICATARI/ENCARREGAT A: IMPORT EN €
Assessorament de les proves de perfil professional o psicotècniques 
establertes en els processos selectius que convoqui el Departament de 
Governació i Administracions Públiques Col·legi de Psicòlegs de Catalunya 1.165,80



DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS
CONCEPTE DE L'ESTUDI O INFORME ADJUDICATARI/ENCARREGAT A: IMPORT EN €
Consultoria per a l’aplicació i correcció de les proves de rendiment 
corresponent a l’estudi PISA 2006. Tea Ediciones S.A 29.061,19

Direcció de diferents estudis: elaboració d'instruments i del treball de camp 
per a l'Avaluació de l'Educació Secundària Obligatòria 2006, direcció de 
l'Estudi sobre el Grau d'Inserció de l'alumnat de Formació Professional i 
direcció dels números 4 i 5 de la publicació “Quaderns d'Avaluació” Joaquim Prats Cuevas 7.600,00
Recollida de dades, elaboració i buidat de qüestions i redacció d'informes i 
memòries parcials de resultats relatius a la primera fase de l'estudi (febrer-
abril 2006) "Study of feasiblity of an ECVET system for apprentices (EAC 
64/05)" en el marc del projecte ECVET CONNEXION Eduard Pujol Xicoy Barba 2.880,00
Elaboració d'un document que contempli les orientacions que  cal tenir en 
compte en el moment de crear un nou material didàctic Marta Casas Casteñe 2.320,00
Estudi per tal d'establir una correlació entre el perfil de destreses de l'alumnat 
i el suport d'auxiliar especial aplicant qüestionari ICAP Antoni Castelló Tarrida 2.000,00
Estudi tècnic sobre continguts i metodologia d'un programa de ràdio per 
internet Joan Josep Sarto Díez 900,00
Elaboració i redacció de l'estudi necessari per a l'elaboració del catàleg 
comparatiu dels referents del sector de cuina, contemplat en el primer eix 
temàtic del projecte "La Formació Professional" F. Xavier Tarragona Santamaria 2.400,00
Recollida de dades i elaboració i redacció d'informes i memòries parcials dels 
resultats relatius al projecte pilot ESVAC del programa comunitari Leonardo 
da Vinci Rafael Barrio Lapuente 4.020,00

Estudi sobre la implantació dels nous programes de qualificació inicial (PQPI) 
a Catalunya amb motiu de l'aplicació de la Llei d'Ordenació Educativa Universitat Autònoma De Baracelona 3.781,60
Informe per a la millora dels resultats escolars a Catalunya Fundació Cirem 28.768,00

Realització d'enquestes i gestió de la informació de l'estudi d'inserció laboral 
Margarida Lalande Castro                                 
Roser Rodriguez Castro 2.686,00

Elaboració d'instruments d'avaluació de l'informe del projecte COMconèixer 

Neus Lorenzo                                         Begoña 
Gros                                           Isabel Álvarez       
Mercè Bernaus 4.040,00

Estudi del projecte de migració del Sistema d'Informació del Departament 
d'Educació i Universitats

Ute In2 Ingeniería De La Información, Sl, Deloitte 
Consulting, Sl I Axpe Consulting, Sl 6.960,00

Estudi sobre "Avaluació de la Gestió dels Recursos als Centres 
d'Ensenyament (AGR) Universitat Autonoma De Barcelona 10.672,00
Estudi del llibre d'Estil de Comunicació del Departament d'Educació i 
Universitats Xavier Pejó Orellana I Núria Altés Juan 6.000,00



Reformat del projecte executiu d'obres de trasllat d'equips informàtics a 
l'edifici Dep. Educació i Univ. Ros & Crespo Enginyers Consultors, Sl 2.088,00
Seguiment en els mitjans de comunicació de televisió i ràdio dins de la 
plataforma accesogroup Accesogroup, Sl 8.644,32
Revisió i propostes d'elaboració de 20 menús en els centres escolars Sticsa, S.C.P. 2.000,04
Recollida i buidatge de les dades aplegades a partir de l'aplicació del 
qüestionari ICAP a la mostra i el grup; control i baremació amb població 
catalana de l'esmentat qüestionari Antoni Castelló Tarrida 2.500,00

Estudi d'opinió sobre la percepció social de l'Educació Superior a Catalunya Fundació Privada Institut Cerdà 33.600,00
Compilació, sistematització i anàlisi dels estudis referents a l'Educació 
Superior a Catalunya. Carles Spa Novellas 11.554,00
Realització de l'estudi comparatiu internacional sobre l'accés als estudis 
universitaris Penlor, Sl 9.860,00
Estudi i anàlisi de criteris de la programació universitària en el marc de l'Espai 
Europeu d'Educació Superior Sie Consultors Associats, Sl 8.352,00
Estudi i anàlisi de criteris de la programació universitària en el marc de l'Espai 
Europeu d'Educació Superior Fundació Ersília 9.688,32
Estudi i anàlisi de criteris de la programació universitària en el marc de l'Espai 
Europeu d'Educació Superior Eduard Vallory I Subirà 9.604,80
Informe per a la recerca del patrocini i mecenatge d'un acte públic de 
divulgació sobre la recerca. Comediants, Sa 12.000,00

DEPARTAMENT DE CULTURA
CONCEPTE DE L'ESTUDI O INFORME ADJUDICATARI/ENCARREGAT A: IMPORT EN €
Documentació i suport tècnic per a la gestió de l'expedient sobre la vessant 
mediterrània dels pirineus durant la fase d'avaluació per a la seva declaració 
com a patrimoni de la humanitat

Maria Soler Sala 11.985,12

Desenvolupament del sistema gestió documentació administratva 
departament de relacions institucionals Mireia Homs Corbera 12.020,24

Suport documentació i informatització de les dades de la biblioteca cidocpat Paulino Fernández Pérez 12.020,00

Redacció projecte instal.lacions magatzem tnc Grupo JG Consultores de Proyectos, SA 9.570,00
Preparació, elaboració projecte llei creació consell de la cultura i de les arts a 
catalunya Molinario, Abogados Asociados 5.220,00

Assitència tècnica projecte arranjament església escornalbou Xavier Trobat i Escanellas 12.000,00
Redacció bcin (bé cultural interès nacional) església i casa vila gandesa Joan Figuerola Mestre 11.950,00
Redacció bcin (bé cultural interès nacional) esglèsia sta maria sanaüja Noèlia Albana Arjó 11.600,00
Assistència tècnica i seguiment projecte equipaments culturals Olga Bas i Lay 12.000,00
Estudis afectació patrimoni arqueològic i paleontològic Tània Alvarez Herraiz 11.901,60

Redacción bcin (bé cultural interès nacional) edifici de la presó de gandesa Joana Garde i Vidal 12.000,00



Declaració bcin (bé cultural interès nacional) sant jaume de montagut a 
querol Patricia Rodríguez Trigano 11.999,99

Estudi i realització d'informe sobre la promoció de la participació de la 
iniciativa privada en el desenvolupament del patrimoni català en relació amb 
el mnac

Raimon Bergós Civit 4.640,00

Desenvolupament metodologia pla director informàtica IAC, SL 12.000,00
Manteniment qualitat, iso, per a l'arxiu nacional de catalunya per al 2006 Riba & Sarasal Consulting, SL 3.712,00
Programa de treball del semestre europeu Josep Maria Feliu Garcia 11.500,00
Adequació espais imatges arxiu nacional de catalunya Consulting Oficina Tècnica Lluís J. Duart, SL 4.267,16
Elaboració master gestió patrimoni cultural Eduard Carbonell Esteller 12.000,00
Creació i desenvolupament exposició virtual projecte prepact Lavert, SL 6.809,20
Presentació power point pressupost a les delegacions Trànsit Projectes, SL 4.304,99
Direcció d'obra arquitecte tècnic espais arxius imatges arxiu nacional de 
catalunya MBM Arquitectes, SL 11.093,26

Realització tècnica exposició virtual del projecte prepact Microblau, SL 11.190,18
Tractament documental fons arxiu històric tarragona Laia Lanceta Esquius 12.020,24
Catalogació fons psuc Dos Punts, SCP 12.000,00

Projecte alta tensió sant pere de rodes Enasstec, SL (Oficina d'Enginyeria i Ass. Tècnic) 3.944,00

Catalogació fons documental "federació tèxtil ràdium" Judit Llopart Martínez 11.971,20
Redacció projecte pòrtic del fòrum romà d'empúries Lola Domènech Oliva 11.000,00
Estudi i primer tractament fons federació cors clavé Marta Codina i Roig 11.971,20

Redacció bcin (bé cultural interès nacional) santuari sant llorenç de morunys Xavier Guitart i Tarrés 12.000,00

Realització estudi "the national trust" Antoni González Cerveto 9.800,00

Disseny de la línia gràfica per aplicar a la difusió de les línies de subvencions Avantgardeben, SCP 11.600,00

Anàlisi document proposta institució ramon lllull per a frankfurt 2007 Pontas Copyright Agency, SL 3.480,00
Dictamen desenvolupament i gestió orq. simfònica del vallès Q-Ars Teatre, SL 6.000,00
Definició nou model agenda cultural a internet Comunicació Digital, SCCL 11.832,00
Redacció projecte ala llevant pati abacial vilabertran Maria Assumpció Alonso de Medina Alberich 29.156,00
Estudi històric conjunt muralles ciutat tortosa Cinta Montañés Príncep 5.046,00
Redacció projecte desmuntatge arqueològic bastida miravet Codex, Arqueologia i Patrimoni, SCCL 10.904,00
Disseny pla de treball fira frankfurt 2007 Pontas Copyright Agency, SL 12.000,00
Redacció projecte centre interpretació cova dels moros, al cògul Prudenci Espanyol Pons 7.464,60

Projecte d'instal.lacions al monestir de vilabertran Enasstec, SL (Oficina d'Enginyeria i Ass. Tècnic) 6.900,00

Redacció pla actuacions arqueològiques castell miravet EPOKA, SL 4.843,00
Redacció expedient bcin (bé cultural interès nacional) vila d'amer Anna Comas Casacuberta 12.000,00
Redacció expedient bcin (bé cultural interès nacional) conjunt hostalric Bernat Catllar i Gosà 12.000,00
Estudi restes policromia voltes claustre poblet Clara Payas Puigarnau 5.079,13
Aixecament planòls estat actual museu arqueològic tarragona MBM Arquitectes, SL 11.739,00



Treball de camp elaboració estadística despesa en cultural ajuntaments de 
catalunya 2005 BCF Consultors, SL 11.866,00

Realització estudi "recopilació i adquisició de la informació econòmica i 
comptable de les empreses culturals de catalunya. anys 2004 i 2005" BCF Consultors, SL 11.870,00

Consolidació muralles castell miravet i connexió atri església Belén Onecha Pérez 12.020,00
Protecció, accessos i tancament jaciment olèrdola Clara de Miguel Rodríguez 12.020,00
Projecte avaluació i tria documental i suport arxius centrals administratius de 
la generalitat de catalunya Gemma Subirá Pifarré 12.020,24

Tractament arxivístic fototeca arxiu històric tarragona Lluís Mezquida Andreu 12.020,24
Suport al seguiment pla d'infraestructures d'arxius Marcel Pena Sant 12.020,24
Projecte restauració bastió accés pati d'armes castell miravet Ramiro Solina Angelet 11.999,04
Descripció de notaries del districte de la bisbal de l'arxiu històric de girona 
(fitor, rupià, ullà, ullastret i vall d'aro) Silvia Mancebo Garcia 12.020,24

Actualització memòries arqueològiques comarques girones i la selva Susana Manzano Vilar 11.745,00
Redacció estudis resoldre accés i control castell miravet Alicia M. Dotor Navarro 12.020,00
Actuacions geotècniques consolidació estructural palau reial Batlle & Mascareñas Geoprojectes, SL 11.662,80
Aixecament planols de l'estat façana església sant pere galligants Enric Blanch i Esquerrà 4.516,29
Estudi i redacció sobre patologies diversos monuments Fundació Bosch i Gimpera 12.020,24
Assessorament tècnic projecte executiu del cògul Josep M. Burgués Solanes 5.079,45
Avantprojecte i pla d'usos palau abat monestir vilabertran Lluís Figueres Casademont 8.000,00
Redacció avantprojecte edifici recepció castell miravet Natalia Rico i Vigueras 12.020,00

Elaboració informes relacionats amb el procés de modernització i de canvi 
que es preveu impulsar des del seu àmbit en matèria de recursos humans Albert Galofré Isart 11.944,40

Assistència museus intercanvi dades programari dac Conxita Gil Martin 12.000,00
Assistència museus relacionats dades programari dac Ester Martos i Moreno 12.000,00
Assistència museus dades programari dac Marta Oriola Folch 12.000,00
Assistència museus intercanvi dades programari dac Montse Perramon Corcoy 12.000,00
Assistència museus relacionats dades programari dac Núria Montenegro Pujol 12.000,00
Preparació expedients inclusió catàleg béns culturals campanya inventaris 
béns església (2002-2004) Núria Romero i Camp 12.000,00

Assistència i suport en l'elaboració pla director tic Serveis i Complements per Infraestructures, SL 11.890,00
Estudi nova ublicació de la biblioteca de guissona Mireia Salvadó Pellissa 6.380,00
Projecte bàsic i estudi seguretat palau de l'abat a vilabert Jeroni Moner i Codina 12.000,00
Indexació del fons gabriel casas VADEDOC, SCP 11.983,96
Formació de gestió estratègica al personal de les centrals de biblioteques de 
girona, lleida, tarragona i terres de l'ebre i dels serveis de cooperació 
bibliotecària i de planificació i coordinació bibliotecària

OPS Factoria de Serveis, SCCL 12.940,00

Tractament documental fons de la guerra civil Dolores Cabra Loredo 11.971,20
Estudi de restes paleontropològiques del forat de conqueta Elena García Guixé 11.006,08
Avaluació de documentació administraiva de la generalitat amb l'objectiu que 
siguin valorades per la cnatd (comissió nacional d'avaluació i tria de 
documentació)

Macarena Orovio de Elízaga 12.020,24



Estudi històric i de paraments a santa maria vilabertran Arqueociència Serveis Culturals, SL 11.993,24
Descripció documental fons familia foixà Joan Maria Quijada Bosch 11.971,20
Estudi infraestructures i equipaments culturals de catalunya Xabide Gestión Cultural, SL 27.500,00
Estudi previ creació d'un equipament cultural a vielha Poliprograma, SL 11.000,00
Seguiment de diverses obres de les comarques gironines Sandra Fernández Soteras 12.000,00
Estudi de dades de les arts escèniques fira de manresa Antoni González Cerveto 10.094,00
Realització indicadors econòmics i financers empreses culturals de catalunya 
2002-2003 BCF Consultors, SL 11.000,00

Identificació, definició i anàlisi de les fonts estadístiques necessàries per al 
projecte d'elaboració d'un compte satèl·lit de cultura de catalunya BCF Consultors, SL 11.948,00

Redacció projecte intervencions arqueològiques cavallerisses castell miravet Codex, Arqueologia i Patrimoni, SCCL 3.770,00

Estudi restes arqueològiques camp de les lloses de tona Imma Mestres i Santacreu 12.020,23
Arquitecte per assessorament i control projectes biblioteques incloses al peb 
(programa específic biblioteques) de lleida Cèlia Amorós Mas 11.878,00

Arquitecte per assessorament i control projectes biblioteques incloses al peb 
(programa específic biblioteques) Maria Anna Vidal Agell 11.966,80

Pla director jaciments arqueològics de l'horta farrarons de premià Actium Patrimoni Cultural, SL 11.890,00
Estudi doc. i paramental del palau de l'abat de vilabertran Arqueociència Serveis Culturals, SL 11.999,40
Direcció arqueològica de sondejos al monestir stes. creus Codex, Arqueologia i Patrimoni, SCCL 5.660,80
Estudi les "juanis": hàbits de consum i temps lliure Gesop, SL 11.228,80
Medició del festival llop 2006 MPG, SA 11.948,00
Informe sobre el trasllat peces de la franja ponent del museu lleida BRF advocats, scp 5.568,00
Projecte d'obres de restauració del palau abacial vilabertran M. Assumpció Alonso de Medina 10.200,00
Estudi materials jaciment del camp de les lloses Montserrat Duran i Caixal 12.020,23
Redacció de projectes bàsics i projectes d'execució dels equipaments d'arts 
escèniques que es descriu: teatre-auditori i espai d'art a tàrrega, sala 
polivalent a santa cristina d'aro, teatre-auditori a les borges blanques, teatre-
auditori a tossa de mar, 

Olga Bas i Lay 12.000,00

Estudi tècnic de viabilitat per a la instal·lació i climatització de la biblioteca 
vicente aleixandre ubicada a badia del vallès (immoble propietat del 
departament de cultura)

Ofiprojet, SL 11.992,00

Projecte llicència ambiental arxiu de la bisbal Proisotec 10.000,00
Carta arqueològica comarca la noguera Anna Camats Malet 10.751,92
Carta arqueològica comarca la segarra Joan Ramon Rodriguez Ximenos 8.144,59
Carta arqueològica comarca la noguera Marta Monjo Gallego 10.751,92
Carta arqueològica comarca la segarra Xavier Bermudez Lopez 8.144,59
Carta arqueològica comarca la noguera Xavier Escuder Sánchez 10.751,92
Catalogació, instal·lació i gestió fons bibliogràfic especialitzat en arxivística de 
la subdirecció general d'arxius Cristina Castell Moya 10.500,00

Estudi present, futur implicació empreses en la cultura.
el paper del departament de cultura de la generalitat de catalunya AEDME 11.994,40

Direcció, arquitecte tècnic, restauració àbsis seu vella Josep Coll i Miró 16.061,99



Modificació direcció 4a fase obres solterra, arquitecte tècnic Xavier Vinyoles Compta 2.277,00

DEPARTAMENT DE SALUT
CONCEPTE DE L'ESTUDI O INFORME ADJUDICATARI/ENCARREGAT A: IMPORT EN €
Assessorament juridic en materia de protecció de dades de Bird And Bird 10.000,00
Caràcter personal
Model de formalització de procesos de t.i. Ozona Consulting, Sl 9.957,44
Estudi qualitat consultoris dental Col. Odontòlegs I Estomat. Catalunya 2.500,00
Seguretat pacients a catalunya: anàlisi qualitat serveis hospitalaris Iasist 27.956,00
Pla comunicacio creacio c.c. bioètica Igia Comunicació 12.000,00
Pla comunicacio regulador de teràpies naturals Nt Salut 11.600,00
Estudiseguiment pacients tractats sativex Institut Català De Farmacologia 112.697,32
Assessorament estructuracio unitats farmàcia Ahicart-Recolons I Associats 10.440,00
Estudi implantacio acredit. atencio hospitalaria Isc Sl (Informatic Systems Consulting) 9.000,00
Desarrollo del plan estrategico inspecció sanitària Uris 21 Consultores Sl 9.280,00
Estudi cost proces hospitalari atencio càncer colo Consorci Sanitari de Barcelona 11.800,00
Estudi costos utilitzac.serv.sanit.poblacio immigr Consorci Sanitari de Barcelona 11.900,00
Anàlisi produccio sanitària ics malalties ateses Oblikue Consulting 11.600,00
Avaluacio particip.plans directors en despesa san. Oblikue Consulting 11.948,00
Estudi despesa farmacèutica segons morbiditat Serveis de Salut Integrats 11.990,00
Elab.Estudi pèrdues productivitat laboral per malalties a Universitat Carlos III de Madrid 11.000,00
Catalunya -any 2003
Estudi fluxos assistencials segons serveis i terr. IASIST,SA 56.000,00
Estudi activitat i organitz.serveis urgències hosp CHC,Consultoria i Gestió 53.000,00
Estudi "efectivitat intervencions reduir la utilització de les Fund.Inst.Invest.Servicios Salud 9.976,00
Urgencies hospitalàries
Estudi"Panoràmica demogràfica recent a catalunya en el marc Centre d'Estudis Demogràfics 4.930,00
Nou mapa sanitari
Conveni estudi recerca millora sistemes informacio Fund. Priv. Clínic Recerca Biomedica 17.160,00
Estudi sobre l'atencio a la salut dels immigrants Consorci Hospitalari de Catalunya 29.998,00

Projecte d'analisi de la situació de l'atenció de la salut sexual i reproductiva Antares Consulting, S.A 17.400,00
Reforma de l'atenció especialitzada (rae) Antares Consulting,S.A. 54.000,00
Avaluació basal del Manual de pràctica clínica dels tractaments de 
manteniment amb metadona Fundació Vall d'Hebron 2.750,00

Avaluar les programacions de menús dels centres escolars de Catalunya CESNID 12.000,00
Redacció dels continguts de l'informe sobre la situació de la promoció i la 
prevenció dels trastorns mentals a Catalunya Elisabet Puigdollers 5.222,30

Redacció de la memòria tècnica i econòmica del meeting de Luxembourg de 
l'Impha Fleur Braddick 2.086,92

Promoure l'ús de les escales en punts de presa de decisió a les estacions de 
metro de Barcelona Fundació Universitària Balmes (UVIC) 5.334,84



Redacció dels informes financers i tècnics derivats del meeting de Viena, en 
el marc del projecte europeu Emhpa Fleur Braddick 2.087,00

Estudi sobre determinants del retard diagnòstic de la tuberculosi Fundació Jordi Gol i Gurina 29.702,96
Estudi de factabilitat d'un sistema d'enregistrament fiable d'accidents 
biològics del personal sanitari Fundació Vall d'Hebron 29.036,00

Estudi per determinar la implicació de les aeronomes com a agents dels 
quadres de gastroenteritis que afecten a la població de Catalunya Fundació Vall d'Hebron 29.036,00

Elaboració de la 2ª fase de l'estudi sobre drogodependències a Catalunya Luís Agirre 8.000,00

Elaboració d'un informe sobre publicitat de les begudes alcohòliques i el seu 
impacte en el consum AUC 11.500,00

Prospecció del consum de drogues al carrer Barri La Mina de St. Adrià AEC Gris 630,00
Estudi transversal "Embaràs en adolescents a Catalunya" Salut i Familia 12.000,00
Estudi econòmic sobre les opinios per al control de la Tuberculosi a 
Catalunya Xavier Mas 11.571,00

Redacció protocol atenció humanitzada a l'infància Fundació Bosch i Gimpera 12.009,80
Estudi qualitatiu sobre la relació entre els mossos d'esquadra i les persones 
drogodependents i/o alcohòliques Spora Sinergies 12.000,00

Elaboració 1er informe en el marc del projecte europeu Emhpa finançat per la 
Comissió Europea i el Departament de Salut London School of Economics 10.760,20

Elaboració 1er informe en el marc del projecte europeu Emhpa finançat per la 
Comissió Europea i el Departament de Salut Österreichische Gesellschaft 1.683,75

Elaboració 1er informe en el marc del projecte europeu Emhpa finançat per la 
Comissió Europea i el Departament de Salut Service fédéral Santé publique 1.684,89

Elaboració 1er informe en el marc del projecte europeu Emhpa finançat per la 
Comissió Europea i el Departament de Salut Nov blgarski universitet 1.684,02

Elaboració 1er informe en el marc del projecte europeu Emhpa finançat per la 
Comissió Europea i el Departament de Salut Psychiatrické centrum Praha 1.684,43

Elaboració 1er informe en el marc del projecte europeu Emhpa finançat per la 
Comissió Europea i el Departament de Salut Stakes 1.684,45

Elaboració 1er informe en el marc del projecte europeu Emhpa finançat per la 
Comissió Europea i el Departament de Salut Mental Health Centre 1.685,26

Elaboració 1er informe en el marc del projecte europeu Emhpa finançat per la 
Comissió Europea i el Departament de Salut Semmelweis Eggetem 1.683,91

Elaboració 1er informe en el marc del projecte europeu Emhpa finançat per la 
Comissió Europea i el Departament de Salut National University Ireland 1.684,10

Elaboració 1er informe en el marc del projecte europeu Emhpa finançat per la 
Comissió Europea i el Departament de Salut Università Verona 1.684,74

Elaboració 1er informe en el marc del projecte europeu Emhpa finançat per la 
Comissió Europea i el Departament de Salut Vilniaus universittetas 1.684,10

Elaboració 1er informe en el marc del projecte europeu Emhpa finançat per la 
Comissió Europea i el Departament de Salut Centre Hospitalier Luxembourg 1.685,03



Elaboració 1er informe en el marc del projecte europeu Emhpa finançat per la 
Comissió Europea i el Departament de Salut Ministry of Health Malta 1.684,54

Elaboració 1er informe en el marc del projecte europeu Emhpa finançat per la 
Comissió Europea i el Departament de Salut Radboud Universiteit Nijmegen 1.689,70

Elaboració 1er informe en el marc del projecte europeu Emhpa finançat per la 
Comissió Europea i el Departament de Salut Universitet i Bergen 1.686,90

Elaboració 1er informe en el marc del projecte europeu Emhpa finançat per la 
Comissió Europea i el Departament de Salut Direcçao Geral de Saúde 1.684,80

Elaboració 1er informe en el marc del projecte europeu Emhpa finançat per la 
Comissió Europea i el Departament de Salut Instytut Psychiatrii i Neurologi 1.684,07

Elaboració 1er informe en el marc del projecte europeu Emhpa finançat per la 
Comissió Europea i el Departament de Salut Unitatea Liga Romana Pentru Sanatate Mintala 1.684,07

Elaboració 1er informe en el marc del projecte europeu Emhpa finançat per la 
Comissió Europea i el Departament de Salut Liga za dusevné zdravie SR 1.683,75

Elaboració 1er informe en el marc del projecte europeu Emhpa finançat per la 
Comissió Europea i el Departament de Salut Institut za varovanje zdravja 1.684,17

Elaboració 1er informe en el marc del projecte europeu Emhpa finançat per la 
Comissió Europea i el Departament de Salut Umea Univesitet 1.684,67

Elaboració 1er informe en el marc del projecte europeu Emhpa finançat per la 
Comissió Europea i el Departament de Salut Ministry of Health Turkey 1.684,07

Elaboració 1er informe en el marc del projecte europeu Emhpa finançat per la 
Comissió Europea i el Departament de Salut Mentality 1.686,64

Elaboració 1er informe en el marc del projecte europeu Emhpa finançat per la 
Comissió Europea i el Departament de Salut Santé Mentale Europe 1.283,76

Elaboració 1er informe en el marc del projecte europeu Emhpa finançat per la 
Comissió Europea i el Departament de Salut University of Brighton 1.284,25

Elaboració 1er informe en el marc del projecte europeu Emhpa finançat per la 
Comissió Europea i el Departament de Salut Zentrum Soziale Psychiatre 1.285,16

Elaboració 1er informe en el marc del projecte europeu Emhpa finançat per la 
Comissió Europea i el Departament de Salut Mezinische Universität Wien 1.285,66

Elaboració 1er informe en el marc del projecte europeu Emhpa finançat per la 
Comissió Europea i el Departament de Salut University of Athens 1.283,09

Elaboració 1er informe en el marc del projecte europeu Emhpa finançat per la 
Comissió Europea i el Departament de Salut Istituto Mario Negri 1.282,85

Elaboració 1er informe en el marc del projecte europeu Emhpa finançat per la 
Comissió Europea i el Departament de Salut NHS Health Scotland 1.284,50

Elaboració 1er informe en el marc del projecte europeu Emhpa finançat per la 
Comissió Europea i el Departament de Salut Garigas Veselibas Valsts Agentura 1.684,30

Elaboració 1er informe en el marc del projecte europeu Emhpa finançat per la 
Comissió Europea i el Departament de Salut Bundesanstalt Arbeitsschutz & Arbeitsmedizin 1.686,64

Elaboració 1er informe en el marc del projecte europeu Emhpa finançat per la 
Comissió Europea i el Departament de Salut Kovess 1.686,41

Projecte d'estudi de pacients en situació de crisi a la Xarxa de Drogues Bio Inspired Solutions 12.000,00



Avaluació qualitativa (per focus group i entrevistes infividuals) dels materials 
de la proposta educativa "El tabac ben lluny" Spora Sinergies 8.735,00

Definició  i avaluació estandaritzada de dependència en trastorn mental sever 
(TMS-Esquizofrènia) Fundació Sant Joan de Déu 11.948 €
Definició i avaluació estandaritzada de dependència  en persones amb 
discapacitat intel·lectual APPS 11.970 €
Elaboració del Model d’Organització dels Serveis de Valoració de les 
Persones en Situació de Dependència a Catalunya ALTER CIVITES, SL 9.396 €
Microsimulació d’escenaris de suport a la planificació territorial de la llei de la 
dependència a Catalunya FICE 12.000 €

Escenaris d’impacte macroeconòmic a Catalunya arran del desplegament del 
sistema de protecció a les persones amb dependències Centre de recerca en Economia de la Salut de la U 12.000 €

Servei Català de la Salut
CONCEPTE DE L'ESTUDI O INFORME ADJUDICATARI/ENCARREGAT A: IMPORT EN €
Estudi de les percepcions recollides en Internet sobre el CatSalut Judo Socialware 11.600,00
Analítica de la qualitat de l'aire interior de les conducions de l'aire condicionat 
de l'Edifici Olímpia Sick Building Syndrome Lab. 3.115,06

Dictàmen relatiu a l'enquesta de satisfacció dels assegurats del CatSalut per 
línia de servei Universitat Pompeu Fabra 11.832,00

Anàlisi de les implicacions a efectes de l'IVA en la transmissió d'immobles 
destinats a l'activitat sanitària per part dels ajuntaments a favor del CatSalut i 
la tributació a efectes de l'IBI dels mateixos

Faura-Casas Auditors-Consultors 1.392,00

Assessorament i redacció d'Estatuts de la Fundació Centre de Competència i 
Observatori TIC i Salut Gabinet Jurídic Francesc José Maria 1.392,00

Anàlisi propostes tècniq. del concurs per a la concessió de l'aparcament de 
l'Hosp. Arnau Vilanova DOYMO, SA 5.736,58

Projecte d'auditoria de l'organizació de l'atenció al ciutadà per part dels 
proveïdors de serveis sanitaris del CatSalut DRUIDA, SL 28.768,00

Col·laboració entre les parts signants en el marc del procés de 
descentralització del Govern de salut al territori

Institut Internacional de Governabilitat de 
Catalunya 30.000,00

Consulta a les no usuàries del Programa de Detecció Precoç del Càncer de 
mama CERES (B-43663988) 2.300,66

Estudi-Informe sobre el sistema d'atenció a persones en Dol en la Comunitat 
de Girona

Centre d'Estudis i Assessorament en processos 
de pèrdua 10.440,00

Anàlisi de dades i investigació de la morbiditat atesa i la investigació per 
problemes de salut de la població de les comarques de Girona Universitat de Girona 9.000,00

Estudi  sobre la preescripció i utilització de medicaments i efectes accessoris 
per les residències geriàtriques de la Regió Sanitària SICRAS MAINAR, Antoni 10.400,00

Institut Català de la Salut
CONCEPTE DE L'ESTUDI O INFORME ADJUDICATARI/ENCARREGAT A: IMPORT EN €
Estudi implantació direccions cliniques als hospitals de l'ICS Ahicart Recolons Ass. SL 29.000,00 €



Informe sobre la renovació dels recursos tècnics assistencials als hospitals 
de l'ICS Gestnova Tecnics SAL 29.696,00 €
Projecte de renovació estatuts socials personal de l'ICS Cuatrecases advocats SCL 29.900,00 €
Projecte d'anàlisi situació actual de laboratoris ICS Pricewaterhouse Coopers SL 186.000,00 €
Projecte portal de transparència Transiciel SL 29.400,00 €
Informe de gestió sobre la càrrega de morbiditat a l'àmbit de Girona Sud IASIST. SA 19.380,00 €
Informe sobre la Implantació del programa de gestió de patologies 
d'insuficiència cardiaca a Barcelona Ciutat Health &Technology Vector, INC. 111.731,00 €

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA
CONCEPTE DE L'ESTUDI O INFORME ADJUDICATARI/ENCARREGAT A: IMPORT EN €
Projecte de  reorganització del Laboratori Agroalimentari de Cabrils GLOBALMED, SL 24.750,00
Auditoria comptable a les organitzacions OPFH SERVIC CONSULTORS, SL 29.900,00
Suport actuacions d'anàlisis i millora de processos del departament FIHOCA 11.994,40
Estudi qualitat aire interior Serveis Centrals , Laboratori Agroalimentari i LSR 
Z.Franca SIK 8.266,31
Desenvolupament nous requeriments aplicació parcel·lari únic-gestió controls 
(PUN-CON) T-Systems ITC Services España, SA 11.777,76
Estudi sobre la zona vulnerable contra la contaminació de nitrats de la 
comarca de l'Alt Empordà J. Codina Serveis Jurídics, SL 11.800,00
Estudi sobre la zona vulnerable contra la contaminació de nitrats a les 
comarques de l'Alt i Baix Penedès Unió de Pagesos de Catalunya 11.400,00
Anàlisis i classificació de les explotacions agràries a Catalunya Agroxarxa, SL 11.950,00
Definició dels processos per a dur a terme els pactes territorials Coretarget, SL 11.484,00
Estudi cost de la revisió del SIGPAC 2006 Universitat Autònoma de Barcelona 11.200,00
Projecte per la millora de la coordinació entre els serveis centrals i els serveis 
territorials Team & Quality 6.960,00
Avaluació bàsica estat actual funcionament oficines comarcals  i definició pla 
de millora Momenentum 12.000,00
Suport en l'anàlisi i definició dels processos administratius interns del 
Contracte Global d'Explotació Alfa Consulting 11.832,00
Estudi dotació equips assaig de reg Escola de Capacitació Agrària de 
Tàrrega Jesús Maria García Ramos 9.280,00
Avaluació de l'eficàcia de les produccions alternatives als nous mètodes de 
control de plagues a les pereres Dev Reg Consulta, SL 6.000,00
Estudi demanda alimentària cadenes organitzades Institut Cerdà 6.960,00
Assessorament, coordinació i seguiment accions promocions productes de 
qualitat Albert Hernàndez Talavera 4.850,00
Redacció documentació projecte, formalització convocatòria i seguiment 
resolució - Projecte Interreg III Medoc Tecnologia i Innovació Empresarial, SL 10.780,00
Assessorament tècnic "Estudi necessitats de formació i assessorament 
sector agrari" Centro Informàtico de Estadísticas y Sondeos, SA 4.524,00



Avaluació dels estocs de corall - zona litoral català entre Cap de Begur i el 
límit Nord del TM de l'Escala Institut de Ciències del Mar 11.827,00
Projecte creació parc pesca marítima recreativa Delta de l'Ebre - Avaluació 
impacte econòmic zona

Associació Catalana per a una Pesca 
Responsable 11.954,00

Realització Pla Director millores estructurals i equips de les Llotges confraries 
de pescadors de Girona

Grupo Europeo de Ingenieria Agroaliment.y 
Ambiental 11.855,20

Estudi de noves eines didàctiques que permetin la innovació pedagogia en 
l'àmbit agrari Conveni Universitat de Girona 20.946,25
Anàlisi per optimitzar control malalties de l'arròs al Delta de l'Ebre Conveni Universitat de Lleida 11.822,00
Estudis foc bacteria Conveni Universitat de Girona 3.600,00
Estudi d'avaluació del destí dels aports orgànics de l'aqüicultura costenera 
litoral Conveni Universitat de Barcelona 42.858,00
Avaluació noves tecnologies Centre de Mecanització Agrària Conveni Universitat de Lleida 11.600,00
Assessorament i Gestió de dejeccions ramaderes i fertelitzacions nitrogenats 
minerals Conveni Universitat de Lleida 35.500,00
Estudi per a desenvolupar activitats de transferència tencolòfica i formació en 
producció agrària ecològica Conveni Universitat de Barcelona 13.000,00
Estudi de la conservacio i millora genètica varietats hortícoles d'interes 
agroalimentaris Conveni Escola Industrial BCN 14.000,00
Treballs d'avaluació  matèria vegetal colza per a  producció biocarburants Conveni IRTA 4.200,00

Projectes de recerca en l'ambit agroforestal Conveni Centre Tecnologic Forestal de Catalunya 180.000,00

DEPARTAMENT DE TREBALL I INDÚSTRIA
CONCEPTE DE L'ESTUDI O INFORME ADJUDICATARI/ENCARREGAT A: IMPORT EN €
Estudi marc estratègic dti i cidem. scpri Interaccions, S.C.P 23.200,00
Estudi deslocalitzacions empresarials a cat. gc Fundació Cirem 29.000,00
Contractacio empresa asses. presa decisions dti Public Administ. Strategy 30.000,00
Real. anàlisi, simplificacio, reeng. sgrrhh. Kpmg Asesores Solutions 22.450,00
Cont. el.lab.  estudi d'anàlisi alter. r. temps ll Dmr Consulting Estr. Tec. Inf., Sl 24.400,00
Diagnosi situació actual atenció telefonica otg Management Momentum, Sl 20.000,00
Analisi,Disseny ,elab. gestio conciliació familiar Bincoblas, Sl 28.942,00
Assessorament tecnic proteccio passarel.la crv tgn Mariano Sancho Labanda 3.364,00
Estudi "situació empreses creades amb ass.autoempr D'Aleph Iniciat. Y Ortaniz., Sa 15.200,00
Estudi "situació sector economia cooperativa" Gestión Integral, Sccl - Ikertalde 41.600,00
Serveis materia prevenció riscos lab. treb. dti 06 Tecnologia En Prevención, Sl 120.640,00
Serveis prev.riscos lab. treballadors dti i soc 06 Icese Prevención, Sl 30.000,00
Estudi sobre la industria catalana.  secrt. d' ind Angel Hermosilla Pérez 1.800,00
Estudi distancies escenaris max creibles mcs i mza Tno Environment, Energy And Proc... 11.970,00
Investigació clàusules neg. col.lectiva. dgrl Falguera Baro, Miguel Angel 3.000,00
Anàlisi dades anuari 'dona i treball 06'. dgrl Jorge Cátedra Martínez 939,60
Estudi serveis mínims recollida neteja viaria sgrl Fundació Bosch I Gimpera 3.944,00
Assist.Tecn. i elab.informes jurídics cont. social Raquel Serrano Olivares 11.100,00



Coord. prog.experimental suport dones emprenedores Facundo Vericat Guernica 8.485,40
Elaboració d'una guia del pla d'empresa sgpa Urbano I Pulido, David 2.990,00
Dictàmen jurídic en relació a la proposta de la modificació de la llei de 
cooperatives Fauraxgrau, Sccl 2.552,00

Consultoria i assistència tècnica comité de seguiment, qualitat i avaluació Cria, Sl 19.720,00
Proposta assessorament espai de recursos Jordi Simon 11.998,92
Assistència tècnica seminaris sensibilització per emprendre D’Aleph Iniciativa Y Organización, Sa 18.000,00
Assistència tècnica llibre verd creació d’empreses a catalunya D’Aleph Iniciativa Y Organización, Sa 12.000,00
Assessorament tèc/tract. exp. dge i mines. Carrillo Morales, Susana 7.650,00
Contrac. estudi tecnic xarxa electrica girona dgem Sener Ingenieria Y Sistemas, Sa 29.930,00
Consultoria ext. analisi connexió electric cerdany Sener Ingenieria Y Sistemas, Sa 10.000,00
Anàlisi i proposta de millora de la xarxa d'estacions  d'estacions de vigilància 
radiològica ambiental. Centre De Transferència Tecnològica - Upc 3.000,00
Estudi impacte ambiental de línies d'alta tensió a les àrees urbanes del 
papiol. Im3, Sl 9.950,00
Estudis de traçat per a la implantació territorial d'infraestructures elèctriques a 
la zona de girona, entre d'altres l'alimentació del tav. Agència Barcelona Regional 75.000,00
 estudi mesures necessàries a la xarxa elèctrica de girona fins a l'entrada en 
servei de la l/400 kv sentmenat-bescanó Sener Ingeniería Y Sistemas, Sa 29.920,00
Estudi, anàlisi i proposta d'actuació per al subministrament d'energia elèctrica 
mitjançant extensió de xarxa, o energia solar fotovoltaica autònoma, en els 
nuclis rurals de fins a 500 habitants a catalunya (1er sector alt pirineu-aran i 
girona nord) Im3 29.500,00
Estudi sobre anàlisi experiències en matèria d'explotació i promoció de roca 
ornamental a cehejín i macael.

Escola Universitària Politècnica De Manresa-Upc -
Centre De Transferència De Tecnologia. 4.604,04

Estudi condicions ambientals en explotacions subterrànies de potassa
Fundación General Universidad Politécnica 
Madrid - Laboratorio Oficial J.M. Madariaga 5.735,97

Dictamen sobre afecció a cadascun dels recursos minerals de catalunya per 
part dels diversos plans de protecció mediambiental i urbanística Fundació Bosch I Gimpera 12.000,00
Desenvolupament secretariat, preparació propostes i suggeriments, i 
presentació al consell assessor d'àrids i esl seus grups de treball Imat 30.000,00

Estudi del conjunt d'actuacions necessàries per a l'obertura d'una explotació 
minera a les zones on sigui factible del terme municipal de copons Escola Politècnica D'Enginyeria De Manresa- Upc 11.693,00
Realització servei assistència tècnica per avaluar l'eficàcia en la formació de 
treballadors en l'àmbit de la mineria, i detecció de mancances.

Asociación Esm - Instituto De Investigación En 
Seguridad Y Factores Humanos 89.900,00

Estudi de video dels pous de cardona Interkonsult Limitec 1.450,00
Estudi de les actuacions necessàries per posar en marxa una escola minera 
de formació.

Escola Universitària Politècnica De Manresa -  
Upc 12.000,00

DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMÍLIA
CONCEPTE DE L'ESTUDI O INFORME ADJUDICATARI/ENCARREGAT A: IMPORT EN €



Elaboració i redacció pla estràtegic de conciliació vida laboral, familiar i 
personal a Catalunya. Estratègies de Qualitat Urbana, SL 90.000,00
Assistència tècnica relativa al suport en l'elaboració de la definició de la 
Xarxa Única d'Equipaments Cívics BearingPoint Bussines Consulting España, SL 30.000,00
Cons. i Ass. per avaluar les activitats cívico culturals que realitzen  als casals 
de gent gran de la Generalitat de Catalunya. Associació MAP al Servei de les Persones 29.930,00
Realització estudi sobre equipaments cívics BearingPoint Bussines Consulting España, SL 10.450,44
Informe projecte millora registre i of. Ciutadà Martinez Moreno,Margarita 6.612,00
Avaluació Pla Formació Famílies Universitat de Girona 20.000,00
Estudi sobre bases Llei d'Infància de Catalunya Universitat de Barcelona 29.000,00
Estudi recursos locals per a dones en risc Morón Martín Maria 7.702,80
Realització pla estratègic de comunicació Communications Scenes Barcelona, SL 5.800,00
Informe sobre la formació dels professionals per a la diversitat i la mediació 
intercultural Intercultura de Catalunya-CTRE 1.740,00
Consultoria estratègica relativa a diferents qüestions a l'entorn del Centre de 
Polítiques Migratòries i de Cohesió Social i de la Xarxa d'Associacionisme 
Immigrant (XAI)

Consorci Institut Internacional de Governabilitat 
de Catalunya 20.000,00

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
CONCEPTE DE L'ESTUDI O INFORME ADJUDICATARI/ENCARREGAT A: IMPORT EN €
Estudi bàsic sobre l'entrada en vigor de la prohibició de sacrifici de gats i 
gossos prevista a l'article 11.1 de la llei 22/2003 de 4 de juliol, de protecció 
dels animals.

Universitat Autònoma De Barcelona
11.994,40

Estudi sobre el model d'avaluació d'eficiència energètica a plans i dissenys 
urbans Nilo Arsenio Díaz Santaballa 3.914,79
Elaboració d'un estudi dels nivells de qualitat de l'aire de dioxines i furans a 
Catalunya durant l'any 2006 Promotora De Enlace Industria-Universidad,S.A 12.000,00
Estudi de l'impacte ambiental i energètic dels residus de fusta mitjançant 
l'anàlisi del cicle de vida Universitat Autònoma De Barcelona 11.368,00

Estudi d'alternatives enviament de gasos a les torxes del Camp de Tarragona Simpple 10.000,00
Estudi sobre els efectes de la generació d'electricitat amb energia nuclear de 
fissió sobre la salut pública i el medi ambient Cima Científicos Por El Medio Ambiente 11.990,00
Redacció de l'informe de seguiment tècnic dels subprojectes catalans del 
Projecte INTERREG IIIC ECOSIND Magalí Outters 2.494,00
Assessorament sobre el règim jurídic de la cessió per part d'AENA al DMAH 
d'instal·lacions de l'àmbit de l'Aeroport de Barcelona-el Prat, i la redacció del 
conveni entre AENA, el DMAH i el Consorci per a la protecció i la gestió dels 
espais naturals del delta del Llobregat, a fi que hi pugui exercir les seves 
activitats la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins 
(CRAM).

Joaquín Tornos, Abogados Asociados, S.L.

2.900,00



Estudi del projecte de Reial decret analitzant les diferències respecte la Llei 
16/2002 de protecció contra la contaminació acústica per a poder fer 
al·legacions i participar en les reunions periòdiques del grup d'activitats

Eduard Puig Solé
3.000,00

Estudi per a l'establiment de límits d'emissió de COT a les activitats 
usuàries/productores de compostos orgànics no afectades pel RD 117/2003

Ambiente, Tecnologia Y Consultores, Sl
11.861,00

Estudi per l'elaboració dels continguts introductoris dels mapes de 
vulnerabilitat i capacitat del territori de Catalunya Arctia, Slu 11.484,00
Estudi sobre "Avaluació ambiental de les Directrius Nacionals de Mobilitat 
(DNM)" Navazo Lafuente, Màrius 12.017,60
Estudi per al Projecte de creació de la Xarxa de Recerca en Educació per a 
la Sostenibilitat Montserrat Ecija Ferrer 600,00
Estudi per al Projecte de creació d'una Xarxa de Recerca en Educació per al 
Desenvolupament Sostenible Montserrat Mora Fernández 600,00
Contractació d'un estudi per la definició dels criteris d'una nova categoria de 
servei dgqa Establiments d'oci Noturn Laboratorio De Ensayos Metrologicos, Sl 11.948,00
Estudi sobre els apectes ambientals associats a l'activitat de càmpings. 
revisar criteris vigent dgqa. Masferrer I Dodas, Elena 9.800,00
Estudi jurídic sobre la normativa de soroll aplicable a Catalunya Maria Núria Pasamón Gelonch 10.440,00
Estudi genètic de 80 exemplars salvatges de perdiu xerra de muntanya 
procedents dels Pirineus catalans Fundacion Euskoiker 11.978,60
Redacció d'un informe urbanístic sobre els sectors que es proposa incloure 
l'àmbit de l'espai d'interès natural de la Serra  Collserola Pablo Feu Fontaíña 2.088,00
Estudi d'avaluació de l'efecte climatològic-estacional en la presència de certs 
contaminants orgànics persistents en l'aire ambient de Catalunya durant l'any 
2006

Promotora De Enlace Industria-Universidad,S.A
6.000,00

Estudi per establir criteris 2 noves categories prefabricat de formigó i 
productes aillants acústics El Almacen Del Producto Reciclado, Sl 11.900,00
Estudi per descriure les característiques tècniques del vestuari destinat al 
personal del Departament de Medi Ambient i Habitatge que realitza les 
tasques d'inspecció i de treballs al camp

Acondicionament Terrasense
5.477,40

Estudi de la productivitat de les cabres salvatges (capra pyrenaica hispànica) 
a la RNC dels Ports de Tortosa i Beseit Valero Pujol, Jordi Vicens 8.932,00
Estudi sobre la consolidació del mercat primari i secundari de compra i venda 
de drets d'emissió en relació al protocol de Kyoto Salazar Máñez, Josep Lluís 12.000,00
Redacció de l'estudi compatibilitat entre els objectius de conservació de la 
biodiversitat i l'activitat de l'escalada a l'espai d'interès natural massís de 
Cadiretes

Fractalia, Sl
11.950,00

Estudi sobre la informació ambiental disponible per a l'anàlisi de la 
sostenibilitat de les activitts agroforestals, nàutiques i turístiques a la costa 
catalana

Antonio José Trujillo Martínez
9.648,60

Estudi sobre mesures a aplicar per reduir NOx i PM10 per a tipologia de 
vehicle Sismapre, S.L. 12.000,00



Estudi dels diferents sistemes d'acreditació als Estats Membres de la UE en 
el marc del Comerç Europeu d'Emissions de CO2 Ecofys 5.626,00

Estudi de les dades de trànsit i soroll de la xarxa de carreteres de Catalunya Ingeniería De Tráfico, Sl 12.000,00
Estudi sobre les metodologies d'aplicació del benchmarking a Catalunya Ecofys 9.999,20

Estudi per valorar la idoneïtat i eficàcia de mesures proposades per la 
subcomissió tècnica sobre el transport per reduir la contaminació atmosfèrica

Associació Per A La Promoció Del Transport Públi
11.985,12

Estudi de creació d'un model d'avaluació de sostenibilitat a la costa catalana 
a partir de l'ús d'indicadors Taller D'Enginyeria Ambiental, Sl 8.739,98
Estudi del procediment de valoració prèvia per a determinar l'interès del 
DMAH en participar en els diferents projectes de la UE Tractament I Recerca De Serveis, Sa (Trs) 12.000,00
Estudi econòmic del consorci públic de l'àrea del Garraf Tractament I Recerca De Serveis, Sa (Trs) 4.000,20
Fitxes d'assessorament Estudi Ramon Folch Gestio I Comunicació Ambien 12.006,00
Assessoria per a la revisió i auditoria del sistema de qualitat del DMAH pel 
procés d'acreditació d'EAC d'acord amb la Llei 3/1998 Gabinete De Servicios Para La Calidad, Sal 10.455,08
Assessorament jurídic en la redacció d'un esborrany d'avantprojecte de 
modificació de la Llei 3/1998, de la intervenció integral de l'Administració 
ambiental i en les consultes amb Ens locals i entitats relacionades.

Joan Perdigó Solà
11.160,00

Revisió limitada del control intern i de gestió del Centre de Fauna de 
Vallcalent Roses Auditores Asociados, Sl 7.076,00
Contracte per a la realització d'una guia d'adaptació del BREF sobre 
aspectes econòmics creuats Carles Franquesa Giner 9.200,00
Realització de la modificació del projecte d'execució i l'estudi bàsic de 
seguretat i salut de la segona fase d' obres del Centre de cria de visons de 
Pont de Suert

Rdl Arquitectos, S.L
6.200,00

Elaboració de la cartografia del projecte de declaració del Parc Natural de la 
Serra de Collserola Eines D'Anàlisi I Gestió Ambiental 3.480,00
Assessorament jurídic en la redacció d'un esborrany d'avantprojecte de 
modificació de la Llei 3/1998 de la intervenció integral de l'administració 
ambiental i atenció de consultes d'entitats i ens locals

Antoni Choy I Tarrés
11.160,00

Realització de dos auditories externes de les despeses del Projecte 
INTERREG IIIC DEDUCE Marimon, Consultors I Auditors, S.L. 2.720,00
Assistència tècnica per a la redacció del pla d'usos de la Duna Litoral (CUP 
64) Centre Tecnològic Forestal De Catalunya 12.020,00
Assistència tècnica per a l'estudi de l'evolució del tamany i la forma de les 
banyes de les cabres salvatges abatudes a la RNC dels Ports de Tortosa i 
Beseit

Centre De Documentació. Ecomuseu Dels Ports
8.120,00

Programa de seguiment de les poblacions de senglar a Catalunya-2006 Minuartia Estudis Ambientals, Sl 10.100,00

Avaluació i reformulació d'una modelitzacio estadística per simular sensors 
d'humitat de combustible mort per valorar el perill d'incendi forestal

Ignasi Serra Pons
1.873,40

Contingut d'una guia declaracions ambientals EMAS Prysma Calidad Y Medio Ambiente Sa 11.140,00



Contracte per a l'elaboracio d'un diagnòstic quantitatiu de l'activitat 
constructiva i del contingut d'una guia sobre el model de gestió ambiental 
cooperatiu desenvolupat en el marc del Projecte Recons

Azertia Tecnologias De La Informacion, S A
11.676,00

Realització de 10 auditories/intervencions a EAC i UTVA (tipologia activitats 
agrícoles) Applus Agroambiental, Sa 7.250,00
Redacció dels continguts d'una guia de microprojectes de responsabilitat 
social i ambiental per microempreses Adhoc, Sostenibilitat Ambiental, Sl 10.068,80

Elaboració del sistema de qualitat per al procés d'acreditació de verificadors 
de les emissions de gasos d'efecte hivernacle (verificadors Kyoto)

Gabinete De Servicios Para La Calidad, Sal
6.380,00

Elaboració de la cartografia del Pla Especial de protecció del medi natural i 
del paisatge Delta del Llobregat Universitat Autònoma De Barcelona 11.948,00
Seguiment de les poblacions de guatlla a vàries zones de  Catalunya durant 
la temporada 2006 Universitat De Barcelona 11.977,00
Elaboració dels continguts sobre el REACH per a la pàgina web del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge Alternativa Verda De Barcelona 11.484,00
Treball per formar experts en prevenció de la contaminació lluminosa Pere Font- Absis Serveis Integrals De Comunicació 11.200,58
Disseny, implantació i posada en funcionament d'un sistema visual de càlcul 
de capacitats per a infraestructures d'emmagatzematge de dejeccions 
ramaderes sòlides

Tecnics.Org, Sl
2.731,80

Disseny dels requisits i programa de formació exigible als verificadors Kyoto Ecofys 5.200,00
Disseny del manual de verificació d'informes Kyoto a seguir pels verificadors 
acreditats Ecofys 11.400,00
Estudi per a la realització d'una diagnosi del context de El Salvador i de 
Catalunya en l'aplicació de l'avaluació ambiental estratègica i de l'avaluació 
d'impacte ambiental

Dra. Isabel Herrador Valencia
5.999,52

Redacció del Pla de Desenvolupament Local Sostenible de la Vallferrera a la 
comarca de Pallars Sobirà, al terme municipal d''Alins. Minuartia Estudis Ambientals, Sl 27.750,00

Redacció del projecte i estudi d'impacte ambiental de l'ampliació de 
l'aparcament de la Palanca de la Molina  al Parc Natural d'Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici (al terme municipal de la Vall de Boí). 

Ecafir, Sl 13.514,00

Assistència tècnica per a la realització dels treballs de base i adopció de 
mesures de protecció addicional per a l'espai del pla d'espais d'interès natural 
de Serra de Montsec.

La Llena Ambiental,  Scp 21.344,00

Redacció de la proposta del pla de recuperació, protecció i conservació de 
les zones humides de Catalunya. Ecafir, Sl 45.240,00

Estudi sobre la petjada ecològica de Catalunya i el seguiment de la 
participació de Catalunya en la xarxa global de petjada ecològica. Francesc Xavier Mayor I Farguell 26.696,00

Assistència tècnica per a la realització d'una anàlisi sobre l'aplicació de 
determinades mesures de sostenibilitat en la construcció d'Habitatges. Fundació Privada Institut Ildefons Cerdà 23.460,00

Elaboració d'una guia d'impuls a la responsabilitat Social EMAS. Pricewaterhousecooper, Sl 22.620,00



Assistència tècnica per a l'estudi sobre projectes habitacionals a Alemanya i 
la seva aplicació a Catalunya. Mónica Díaz Von Der Fecht 29.018,00


