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Concursos i anuncis

CONSORCI HOSPITALARI DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
del Consorci Hospitalari de Catalunya, sobre licitació d’un contracte de submi-
nistrament.

Resolució del CHCVitae,SA sobre la licitació d’un contracte de subministra-
ment.

Òrgan de contractació: Consell d’Administració CHCVITAE,SA
Expedient: CHCVitae 7/10
Objecte del Contracte: Subministrament dispensador d’uniformitat pels nous 
equipament sanitaris al recinte de les Cotxeres de Borbó de Barcelona, per encàrrec 
del CHCVITAE,SA
Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: Criteris diferents al preu per a 
determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa, per procediment obert i tràmit 
ordinari.
Pressupost base de licitació: 85.000 € IVA no inclòs

Criteris de valoració de les ofertes segons criteris especificats al quadre de ca-
racterístiques especifiques.
Garantia provisional: no es requereix
Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació
Obtenció de la documentació: La documentació del procediment es podrà recollir 
de 9 a 14 hores a les dependències del Consorci Hospitalari de Catalunya, Av. Ti-
bidabo, 21, 08022 Barcelona. Telèfon: 93 253 18 22 Fax: 93 211 14 28. El preu de la 
documentació és de 10. També es podrà accedir a la documentació mitjançant la 
pàgina web www.consorci.org
Presentació de les ofertes: Les ofertes es podran presentar fins a les 14 hores del 
dia 6 d’agost de 2010 a les dependències del Consorci Hospitalari de Catalunya, 
Av. Tibidabo, 21, 08022 Barcelona.
Obertura de les ofertes del sobre B: L’obertura pública de la documentació tècnica 
i criteris que depenguin d’un judici de valor es realitzarà a les dependències de la 
domicili del Consorci Hospitalari de Catalunya, Av. Tibidabo, 21, 08022 Barcelona,el 
dia 23 d’agost de 2010 a les 10:00 hores.
Obertura de les ofertes del sobre C: L’obertura pública de la documentació relativa 
a la proposició econòmica i criteris avaluables de forma automàtica es realitzarà a 
les dependències del Consorci Hospitalari de Catalunya, Av. Tibidabo, 21, 08022 
Barcelona, a I’hora i data que es publicarà al perfil del contractant.

Barcelona, 16 de juliol de 2010

RAMÓN CUNILLERA I GRAÑÓ

Conseller delegat
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	DISPOSICIONS
	DEPARTAMENT
	DE LA VICEPRESIDÈNCIA
	ORDRE
	VCP/392/2010, de 12 de juliol, per la qual es modifica el termini de justificació de les subvencions de l’Ordre VCP/103/2010, de 22 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions a iniciatives i projectes que cont
	ribueixin a l’estudi i la difusió dels valors ambientals i el foment de la cultura de la sostenibilitat en la societat catalana, i s’obre la convocatòria corresponent a l’any 2010 (DOGC núm. 5577, d’1.3.2010).
	CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT
	RESOLUCIÓ
	VCP/2453/2010, de 8 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a la validació d’aprenentatges adquirits i la seva connexió amb el nivell 1 de la formació esportiva que es troba en període transitori, en les modalitats i especialitats esportives de:
	 ciclisme, escacs, físic-culturisme, orientació, parapent, rem, rugbi, tennis taula i vela.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	ORDRE
	ECF/393/2010, de 14 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores en règim de concurrència competitiva i en règim reglat per a la concessió de les subvencions en el marc del programa d’energies renovables, i se’n fa pública la convocatòria per a l’
	any 2010.
	RESOLUCIÓ
	ECF/2449/2010, de 8 de juliol, relativa a la cancel·lació de la inscripció per a exercir l’activitat de corredoria d’assegurances de la societat Vallès-Egara Correduria d’Assegurances, SL.
	RESOLUCIÓ
	ECF/2432/2010, de 29 de juny, per la qual s’aproven els models de les actes de la Inspecció Tributària de l’Agència Tributària de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	GAP/2446/2010, d’1 de juliol, de modificació de la resolució GAP/2094/2008, de 20 de maig, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Guixers i de la Coma i la Pedra.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 12 de juliol de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona referent al municipi de la Morera de Montsant.
	EDICTE
	de 12 de juliol de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona referent al municipi de Vallmoll.
	EDICTE
	de 13 de juliol de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Sant Cugat del Vallès.
	EDICTE
	de 13 de juliol de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Sant Cugat del Vallès.
	EDICTE
	de 13 de juliol de 2010, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona referents al municipi de Puigpelat.
	EDICTE
	de 14 de juliol de 2010, sobre una resolució adoptada pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques en matèria d’urbanisme referent al municipi de Vilanova i la Geltrú.
	EDICTE
	de 14 de juliol de 2010, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona referents al municipi de Roda de Barà.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	RESOLUCIÓ
	JUS/2439/2010, de 12 de juliol, de declaració d’utilitat pública de diverses associacions.
	RESOLUCIÓ
	JUS/2440/2010, de 13 de juliol, de declaració d’utilitat pública d’una associació.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	RESOLUCIÓ
	EDU/2454/2010, de 13 de juliol, per la qual es modifica l’autorització d’obertura de diversos centres educatius privats.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
	RESOLUCIÓ
	CMC/2442/2010, de 15 de juliol, per la qual es fa públic l’Acord del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts de 14 de juliol de 2010, de modificació de la dotació pressupostària de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règ
	im de concurrència competitiva, per a la realització d’activitats que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música, les arts visuals i el pensament, per a l’any 2010.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	RESOLUCIÓ
	AAR/2455/2010, de 8 de juliol, per la qual s’aprova el Pla d’obres i millores territorials de la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal d’Alcanó (subperímetre A).
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	RESOLUCIÓ
	TRE/2433/2010, de 7 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial per al 2009 del 5è Conveni col·lectiu de treball de Catalunya per al sector de residències i centres de dia per a l’atenció de persones amb di
	scapacitat psíquica severa i profunda, per als anys 2007-2009 (codi de conveni núm. 7901195).
	RESOLUCIÓ
	TRE/2434/2010, de 10 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de modificació de l’article 21 del Conveni col·lectiu de Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales, SAU, i les taules salarials per a l’any 2010 (codi de co
	nveni núm. 7900102).
	RESOLUCIÓ
	TRE/2435/2010, d’11 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial per a l’any 2010 del Pacte d’eficàcia limitada de treball de residències privades de la tercera edat d’iniciativa social adscrites a l’associa
	ció patronal Centros Sociosanitarios Católicos de Cataluña per al període del 12 d’abril de 2000 al 31 de desembre de 2003 (codi de conveni núm. 7900612).
	RESOLUCIÓ
	TRE/2436/2010, de 14 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial per a l’any 2010 del Conveni col·lectiu d’empreses magatzemistes dedicades a la importació, exportació, manipulació, envasatge, torrefacció i
	 comercialització a l’engròs i al detall de fruits secs de les províncies de Barcelona, Lleida i Girona (codi de conveni núm. 7902175).
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	AGÈNCIA DE SUPORT
	A L’EMPRESA CATALANA
	RESOLUCIÓ
	IUE/2450/2010, de 9 de juliol, de modificació de la Resolució IUE/1242/2010, de 15 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores de les línies d’ajut per a la consolidació de sistemes territorials d’innovació, dinamització de clústers i empreses qu
	e desenvolupin noves oportunitats de negoci i s’obren les convocatòries per a l’any 2010.
	RESOLUCIÓ
	IUE/2451/2010, de 8 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a entitats que, dins d’un grup de treball, realitzin actuacions pròpies de la Xarxa Connect-EU i s’obre la convocatòria per a l’any 2010.
	CONSELL DE L’AUDIOVISUAL
	DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 2 de juny de 2010, pel qual es dóna publicitat a la part dispositiva o decisió de la sentència núm. 135 dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en relació amb el recurs contenciós administratiu núm.
	 4/2008.
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	RESOLUCIÓ
	IRP/2452/2010, de 14 de juliol, de convocatòria de promoció interna, mitjançant concurs oposició, per cobrir 275 places de caporal/a del cos de mossos d’esquadra de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 49/10).
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	RESOLUCIÓ
	ECF/2447/2010, de 3 de maig, de cessament de la senyora Maria Teresa Aragonés Perales com a cap del Servei d’Energia Elèctrica de la Direcció General d’Energia i Mines.
	RESOLUCIÓ
	ECF/2448/2010, de 22 de juny, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de quatre llocs singulars del Departament d’Economia i Finances (convocatòria de provisió núm. EC/005/10).
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	GAP/2444/2010, de 13 de juliol, per la qual es declara deserta la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc singular al Departament de Governació i Administracions Públiques (convocatòria de provisió núm. GO/011/10).
	RESOLUCIÓ
	GAP/2445/2010, de 19 de juny, de creació i classificació del lloc de treball d’intervenció de l’Ajuntament de Vacarisses.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	RESOLUCIÓ
	JUS/2441/2010, de 13 de juliol, de cessament i nomenament de membres de la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta de Girona.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	RESOLUCIÓ
	EDU/2443/2010, de 9 de juliol, de cessament de la cap de l’Oficina de Cooperació Educativa i Científica Internacional del Departament d’Educació.
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	RESOLUCIÓ
	IUE/2438/2010, de 7 de juliol, per la qual es fa públic el nomenament del membre del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya representatiu dels antics alumnes.
	DEPARTAMENT
	D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
	RESOLUCIÓ
	ASC/2437/2010, de 8 de juliol, per la qual s’aprova i es fa pública la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses de l’ampliació del procés selectiu per formar part dels blocs 1 i 3 de la borsa de treball de personal laboral de la categor
	ia finalista B, educador/a social, convocat per la Resolució ASC/3129/2008, de 30 de setembre.
	CONSELL DE L’AUDIOVISUAL
	DE CATALUNYA
	ACORD
	151/2010, de 23 de juny, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, pel qual es modifica la relació vigent de llocs de treball del personal funcionari.
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
	RESOLUCIÓ
	de 9 de juliol de 2010, per la qual es fa públic el nomenament com a professorat agregat de la senyora Cristina Reguant Miranda.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte d’arrendament (exp. 152/2010).
	SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
	EDICTE
	de 29 de juny de 2010, de notificació d’inici d’expedients sancionadors.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM
	EDICTE
	de 15 de juliol de 2010, de notificació d’un acte administratiu.
	EDICTE
	de 16 de juliol de 2010, de notificació d’una resolució.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	ANUNCI
	d’informació pública del Projecte de passarel·la de vianants sobre l’estany del Remolar per unir Viladecans i el Prat del Llobregat (CON2010-00460-B).
	ANUNCI
	d’informació pública del Projecte constructiu d’endegament de la riera de Calonge, tram 1, PK 0+000 al 0+600, al terme municipal de Calonge (OBR2009-00439-G).
	FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 14 de juliol de 2010, de notificació de la incoació i de la proposta de resolució d’expedients sancionadors.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	PARC SANITARI PERE VIRGILI
	ANUNCI
	sobre la licitació del servei de bugaderia (Exp.08/72).
	Agència de Protecció de la Salut
	EDICTE
	de 9 de juliol de 2010, de notificació d’un acte administratiu (exp. 037/10 SRB).
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	EDICTE
	de 8 de juliol de 2010, de notificació d’una resolució de recurs d’alçada.
	EDICTE
	de 8 de juliol de 2010, de notificació de diverses resolucions de recursos d’alçada presentats contra les resolucions de denegació de la sol·licitud d’ajut per a la promoció de l’ocupació autònoma.
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte d’obres.
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	EDICTE
	de 21 de juny de 2010, de notificació de resolucions d’expedients sancionadors.
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	EDICTE
	de 2 de juliol de 2010, de notificació d’actes administratius.
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. AA2009000849).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva de diversos contractes de serveis.
	ANUNCI
	sobre una sol·licitud d’investigació d’aigües subterrànies (ref. CC2010000240).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis.
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT DE BARCELONA
	RESOLUCIÓ
	de 12 de juliol de 2010, per la qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte de subministrament.
	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
	ANUNCI
	pel qual es convoca un procediment obert.
	UNIVERSITAT DE LLEIDA
	RESOLUCIÓ
	de 13 de juliol de 2010, per la qual es fa pública una contractació d’obres.
	DIVERSOS
	AGÈNCIA CATALANA DE CERTIFICACIÓ
	CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA
	CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL BESÒS
	CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA
	CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS DE LES COMARQUES DE LA RIBERA D’EBRE, EL PRIORAT I LA TERRA ALTA
	CONSORCI HOSPITALARI DE CATALUNYA
	CONSORCI DEL MONTSEC
	INSTITUT DE RECERCA EN ENERGIA DE CATALUNYA
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	ALELLA
	ARTESA DE LLEIDA
	BADALONA
	BAGÀ
	BARCELONA
	BELLVER DE CERDANYA
	LA BISBAL D’EMPORDÀ
	EL BRUC
	CABRERA DE MAR
	CARME
	CERDANYOLA DEL VALLÈS
	L’ESCALA
	FIGUERES
	GELIDA
	GRANOLLERS
	LINYOLA
	LLERS
	NAUT ARAN
	ÒDENA
	OLÈRDOLA
	OLESA DE BONESVALLS
	PACS DEL PENEDÈS
	PALAMÓS
	PLANOLES
	LA POBLA DE SEGUR
	PONTS
	PUJALT
	REUS
	RUBIÓ
	SANT BOI DE LLOBREGAT
	SANT CLIMENT DE LLOBREGAT
	SANT FELIU DE LLOBREGAT
	SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ
	SANT PERE DE RIUDEBITLLES
	SANT SADURNÍ D’ANOIA
	SANTA CECÍLIA DE VOLTREGÀ
	SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
	SARRAL
	SENTMENAT
	TARRAGONA
	TORDERA
	TORREDEMBARRA
	LA VALL DE BIANYA
	VILABLAREIX
	CONSELL GENERAL
	D’ARAN
	CONSELH GENERAU D’ARAN
	CONSELLS
	COMARCALS
	PLA D’URGELL
	RIBERA D’EBRE
	TARRAGONÈS
	DIPUTACIONS
	BARCELONA
	TARRAGONA
	ADMINISTRACIÓ 
	DE JUSTÍCIA
	TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 236/2010).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 209/2010).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 237/2010).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 168/2010).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Reus, sobre procediment ordinari (exp. 736/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Martorell, sobre procediment de judici verbal (exp. 182/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Cerdanyola del Vallès, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 426/2006).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Reus, sobre actuacions de divorci contenciós (exp. 539/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 17 de Barcelona, sobre actuacions de divorci contenciós (exp. 928/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Granollers, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 158/2004).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Cerdanyola del Vallès, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 560/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 37 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 719/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Santa Coloma de Gramenet, sobre procediment ordinari (exp. 711/2009).
	jutjats mercantils
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 1 de Tarragona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 457/2008).
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