
SÍNDIC
DE GREUGES

ANUNCI
pel qual es fa pública la licitació del contracte 
fÓqdtgu"rgt"c"nc"tgjcdknkvcek„"fg"nÓgfkÝek"ugw"fgn"
Síndic de Greuges.

1. Entitat adjudicadora
Síndic de Greuges de Catalunya
Número d’expedient: 01/2007

2. Objecte del contracte: obres de rehabili-
vcek„"fg"nÓgfkÝek"ukvwcv"cn"ecttgt"Nnwku"Eqorcp{u"
núm. 7 de Barcelona.

3. Tramitació, procediment i forma d’ad-
judicació

a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma d’adjudicació: concurs

4. Pressupost base de la licitació: 5.907.634,52 
Ú"*KXC"kpen”u+

5. Garantia provisional: 2% import de la 
nkekvcek„"33:0374.8;"Ú."fÓceqtf"cod"nÓctvkeng"5703"
fgn"vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fg"eqpvtcevgu"fg"ngu"cf-
ministracions públiques.

6. Tgswkuku"gurge‡Ýeu"fgn"eqpvtcevkuvc"<
c+" UÓgzkikt§"nc"ugi¯gpv"encuukÝecek„"fgn"nk-

citador:
EncuukÝecek„<"itwr<"E="uwditwr<"3.4.5.6.7.8.9.:.;="

ecvgiqtkc<h="Itwr"<"K="uwditwr"<"3.4.8.9.;"="ecvgiq-
tkc"<"g"="itwr"L"="uwditwr"3.4.6"="ecvgiqtkc"g0

b) Es sol·licitaran els mitjans d’acreditació 
fg"nc"uqnxflpekc"geqp”okec."Ýpcpegtc"k"vflepkec"
previstos en els articles 16 i 19 del Text Refós 
fg"nc"nngk"fg"Eqpvtcevgu"fg"ngu"Cfokpkuvtcekqpu"
R¿dnkswgu"gp"gnu"vgtogu"swg"Ýiwtgp"gp"gn"Rnge"
de Bases .

7. Obtenció de documentació i informa-
ció:

Els plecs de clàusules administratives particu-
lars i el plec de condicions tècniques s’exposaran 
durant el termini de presentació d’ofertes a la 
Secretaria General del Síndic de Greuges de 
Catalunya.
Lqugr"Cpugno."53
Barcelona 08002
Telèfon : 93 301 80 75
Eqttgw"gngevt”pke"<"ukpfkeBukpfke0ecv

8. Presentació d’ofertes
El termini per a presentar les ofertes és de 26 

dies naturals a comptar des de l’endemà de la 
publicació d’aquest anunci en el DOGC.

Documentació que cal presentar: la que exi-
geix el plec de clàusules administratives i el plec 
de les condicions tècniques.
Nnqe"fg"rtgugpvcek„<"Tgikuvtg"Igpgtcn"fgn"

Síndic de Greuges de Catalunya.
Lqugr"Cpugno."53
Barcelona 08002
Fcvc"n‡okv"fg"rtgugpvcek„<"Ýpu"c"ngu"35"jqtgu"

de l’últim dia de presentació d’ofertes.

9. Obertura d’ofertes
Tindrà lloc a les 12 hores del segon dia hàbil 

fgurtfiu"swg"jcik"Ýpcnkv¦cv"gn"vgtokpk"fg"rtgugp-
vcek„"fg"ngu"rtqrquvgu"c"ngu"qÝekpgu"fgn"U‡pfke"
de Greuges.

10. Despeses de l’anunci:
Seran a càrrec de l’adjudicatari del contrac-

te d’acord amb el que estableixen els plecs de 
clàusules administratives

Barcelona, 26 d’abril de 2007

RAFAEL RIBÓ

Síndic de Greuges

RI/3:75:8" *2903390267+

*

DEPARTAMENT
D’INTERIOR, RELACIONS
INSTITUCIONALS
I PARTICIPACIÓ

ANUNCI
de licitació d’un contracte de consultoria i as-
sistència.

—1 Entitat adjudicadora:
c+" Qticpkuog<"Fgrctvcogpv"fÓKpvgtkqt."Tg-

ncekqpu"Kpuvkvwekqpcnu"k"Rctvkekrcek„"fg"nc"Ig-
neralitat de Catalunya, Secretaria de Relacions 
Kpuvkvwekqpcnu"k"Rctvkekrcek„"cxkpiwfc"Fkciqpcn."
409, 08008 Barcelona.

b) Dependència que tramita l’expedient: Ser-
xgk"fg"Iguvk„"Geqp”okec"k"Rcvtkoqpkcn."cxkpiw-
da Diagonal, 409, 5a planta, 08008 Barcelona, 
telèfon 93.552.60.00 fax 93.552.60.80.

c) Número d’expedient: 24/07

—2 Objecte del contracte:
Descripció: Elaboració de la xarxa d’actors 

socials en els àmbits de participació de les con-
ques:
Nqv"p¿o0"3<"Hnwxk§
Nqv"p¿o0"4<"Tkgtgu"fg"Rqpgpv
Nqv"p¿o0"5<"Tkgtgu"fg"Nngxcpv
Nqv"p¿o0"6<"Ectfgpgt/Cnv"Nnqdtgicv0
c+" Eqfk"*ERC/4224+<"95042"ÐUgtxkekqu"fg"

investigación y desarrollo en ciencias sociales 
y humanidades”

d) Termini: de la signatura del contracte i 
Ýpu"cn"37"fg"ugvgodtg"fg"4229

—3 Tramitació, procediment i forma d’ad-
judicació:

a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs

—4 Pressupost:
El pressupost màxim serà de 44.000,00 euros, 

KXC"kpen”u."fkuvtkdw•vu"gp"gnu"ugi¯gpvu"nqvu<
Nqv"p¿o0"3<"330222.22"gwtqu"KXC"kpen”u
Nqv"p¿o0"4<"330222.22"gwtqu"KXC"kpen”u
Nqv"p¿o0"5<"330222.22"gwtqu"KXC"kpen”u
Nqv"p¿o0"6<"330222.22"gwtqu"KXC"kpen”u

—5 Garanties:
a) Provisional: no es sol·licita d’acord amb 

nÓctvkeng"57"TFN"4142220
b) Definitiva: 4% de l’import d’adjudica-

ció.

—6 Obtenció de documentació i informa-
ció:

Es podrà obtenir a l’avinguda Diagonal, 409, 
5a planta de Barcelona o a la pàgina web www.
igpecv0pgv1ftgr."crctvcv"ÐnkekvcekqpuÑ0

—7 Tgswkukvu"gurge‡Ýeu"fgnu"eqpvtcevkuvgu
EncuukÝecek„"gortguctkcn<"pq"gu"tgswgtgkz0

—8 Presentació de les ofertes:
a) Termini de presentació de proposicions: a 

les 14 hores del 15è dia natural comptador des 
del dia següent de la publicació d’aquest anunci. 
Si l’últim dia del termini és dissabte o festiu, la 
rtgugpvcek„"fg"rtqrqukekqpu"gu"rtqttqict§"Ýpu"
al proper dia hàbil.

b) Documentació que s’ha de presentar: dos 
sobres que contindran la documentació admi-
pkuvtcvkxc"k"vgepkeqgeqp”okec."ugiqpu"gn"rnge"fg"
clàusules administratives particulars.
e+" Nnqe"fg"rtgugpvcek„<"Wpkvcv"fgn"Tgikuvtg"

fg"nc"Ugetgvctkc"fg"Tgncekqpu"Kpuvkvwekqpcnu"k"
Rctvkekrcek„"fgn"Fgrctvcogpv"fÓKpvgtkqt."Tg-
ncekqpu"Kpuvkvwekqpcnu"k"Rctvkekrcek„."c"nÓcftg›c"
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