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CONCURSOS I ANUNCIS

DEPARTAMENT
D’INTERIOR, RELACIONS
INSTITUCIONALS
I PARTICIPACIÓ
EDICTE
de 25 de juliol de 2007, pel qual es fa pública
l’habilitació d’entitats d’inspecció tècnica i
laboratoris d’assaigs previs d’homologació de
màquines recreatives i d’atzar i d’altres materials de joc i apostes.
L’article 7.2 del Decret 383/2006, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el procediment d’habilitació d’entitats d’inspecció tècnica i laboratoris
d’assaigs previs d’homologació de màquines
recreatives i d’atzar i d’altres materials de joc i
apostes, disposa que s’ha de publicar al DOGC
la relació d’entitats d’inspecció i laboratoris
d’assaigs, amb especificació expressa de les
tasques per a les quals s’han habilitat.
Per tant, en compliment del precepte esmentat,
es fa públic que la Direcció General del Joc i
d’Espectacles ha dictat resolució en què s’habiliten les entitats que consten en l’annex, per a
les activitats que s’hi assenyalen.
Barcelona, 25 de juliol de 2007
MERCÈ CLARAMUNT BIELSA
Directora general del Joc i d’Espectacles
ANNEX
Resolució de 24 de juliol de 2007.
Entitat habilitada com a laboratori d’assaig:
LGAI Technological Center, SA.
Activitat: Realitzar assaigs previs d’homologació de màquines recreatives dels tipus B i C i,
potestativament, del tipus A.
Resolució de 24 de juliol de 2007.
Entitat habilitada com a entitat d’inspecció:
LGAI Technological Center, SA.
Activitat: Realitzar inspeccions tècniques per a la
renovació de permisos d’explotació de màquines
recreatives i d’atzar.
(07.206.054)

*
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DEPARTAMENT
D’ECONOMIA I FINANCES
ANUNCI
d’informació pública sobre la sol·licitud d’una
concessió directa d’explotació (exp. núm.
10.089).
L’empresa Canteras la Ponderosa, SA, amb
domicili a Alcover, ha presentat una sol·licitud
de concessió directa d’explotació per a recurs
de la secció C), calcària, de 24 quadrícules mineres, anomenada “Bàrbara” núm. 10.089 del
Registre miner de Catalunya, els terrenys de
la qual es troben situats als termes municipals
d’Alcover i l’Albiol.
Nc"fgukipcek„"gu"xgtkÝec"fg"nc"ocpgtc"uggüent:
Vèrtex
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Longitud (E)
1º 09’ 20”
1º 09’ 20”
1º 09’ 40”
1º 09’ 40”
1º 09’ 20”
1º 09’ 20”
1º 09’ 00”
1º 09’ 00”
1º 08’ 20”
1º 08’ 20”
1º 07’ 00”
1º 07’ 00”
1º 08’ 00”
1º 08’ 00”

Latitud (N)
41º 16’ 00”
41º 15’ 40”
41º 15’ 40”
41º 15’ 20”
41º 15’ 20”
41º 15’ 00”
41º 15’ 00”
41º 14’ 40”
41º 14’ 40”
41º 15’ 00”
41º 15’ 00”
41º 15’ 40”
41º 15’ 40”
41º 16’ 00”

Jcxgpv"guvcv"cfoguc"fgÝpkvkxcogpv"cswguvc"
sol·licitud de concessió directa d’explotació, en
virtut del que disposen els articles 64, en relació
amb el 51 de la Llei de mines, de 21 de juliol de
1973, i 85, en relació amb el 70 del Reglament
general per al règim de la mineria, aprovat pel
Reial decret 2857/1978, de 25 d’agost, es posa
en coneixement del públic per tal que totes les
persones interessades puguin comparèixer en
l’expedient dins del termini de vint dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest
Cpwpek."c"ngu"qÝekpgu"fgn"Ugtxgk"fÓKpxguvkicek„"k"
Recursos Minerals, c. Provença, 339, 1a planta,
de Barcelona.
Barcelona, 25 de maig de 2007
EDUARD VALL I ROSSELLÓ
Cap de Servei d’Investigació
i Recursos Minerals
(07.149.042)
ANUNCI
d’informació pública sobre la sol·licitud d’una
concessió directa d’explotació (exp. núm.
10.090).
L’empresa Canteras la Ponderosa, SA, amb
domicili a Alcover, ha presentat una sol·licitud de
concessió directa d’explotació per a recurs de la
ugeek„"E+."r”tÝt"itcpqfkqt vke."fg"53"swcft ewngu"
mineres, anomenada “Victòria” núm. 10.090 del

Registre miner de Catalunya, els terrenys de la
qual es troben situats als termes municipals de
Riudecols, Duesaigües i Riudecanyes.
Nc"fgukipcek„"gu"xgtkÝec"fg"nc"ocpgtc"uggüent:
V: Vèrtex; E: Longitud (E); N: Latitud (N)

V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

E
0º 57’ 40”
0º 57’ 40”
0º 58’ 00”
0º 58’ 00”
0º 58’ 20”
0º 58’ 20”
0º 57’ 20”
0º 57’ 20”
0º 55’ 20”
0º 55’ 20”
0º 55’ 40”
0º 55’ 40”
0º 56’ 20”
0º 56’ 20”

N
41º 10’ 20”
41º 10’ 00”
41º 10’ 00”
41º 09’ 40”
41º 09’ 40”
41º 08’ 40”
41º 08’ 40”
41º 09’ 00”
41º 09’ 00”
41º 09’ 20”
41º 09’ 20”
41º 10’ 00”
41º 10’ 00”
41º 10’ 20”

Jcxgpv"guvcv"cfoguc"fgÝpkvkxcogpv"cswguvc"
sol·licitud de concessió directa d’explotació, en
virtut del que disposen els articles 64, en relació
amb el 51 de la Llei de mines, de 21 de juliol de
1973, i 85, en relació amb el 70 del Reglament
general per al règim de la mineria, aprovat pel
Reial decret 2857/1978, de 25 d’agost, es posa
en coneixement del públic per tal que totes les
persones interessades puguin comparèixer en
l’expedient dins del termini de vint dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest
Cpwpek."c"ngu"qÝekpgu"fgn"Ugtxgk"fÓKpxguvkicek„"k"
Recursos Minerals, c. Provença, 339, 1a planta,
de Barcelona.
Barcelona, 25 de maig de 2007
EDUARD VALL I ROSSELLÓ
Cap de Servei d’Investigació
i Recursos Minerals
(07.149.041)
ANUNCI
pel qual es fa pública l’aprovació del canvi de
fqokeknk"egpvtcn"k"fg"nc"oqfkÝecek„"fgnu"Guvcvwvu"
de la Caixa d’Estalvis Laietana.
En compliment de l’article 13 del Decret legislatiu 1/1994, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de caixes d’estalvis de Catalunya,
gu"pqvkÝec"swg"gn"Iqxgtp"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"
Catalunya, en sessió del dia 19 de juny de 2007,
ha aprovat el canvi de domicili central de la
Eckzc"fÓGuvcnxku"Nckgvcpc."swg"gu"Ýzc"cn"ecttgt"
de Pablo Iglesias, 41 i 43, de Mataró, i que el
conseller d’Economia i Finances, en data 28 de
lwp{"fg"4229."jc"tguqnv"crtqxct"nc"oqfkÝecek„"
de l’article 4 dels Estatuts i aprovar el Text refós
dels Estatuts i del Reglament de la Caixa d’Estalvis Laietana que inclou l’esmentat canvi. Es
fa públic per a coneixement general.

Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c""""""P¿o0"6;68"Î"350:04229

DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES
Barcelona, 20 de juliol de 2007

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SA

FERRAN SICART I ORTÍ
Director general de Política Financera
i Assegurances

ANUNCI
pel qual es deixa sense efecte la licitació d’un
concurs.

(07.201.036)

Es deixa sense efecte la licitació del següent
concurs convocat mitjançant anunci publicat en
el Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c
número 4943, pàgina 26894, de 8 d’agost de
2007.

*

Objecte : Assistència tècnica de control de qualitat de les obres de l’ampliació de l’Hospital
Prínceps d’Espanya, de l’Hospitalet de Llobregat.
Clau: HBB-00394.2.
Lloc d’execució: Barcelonès.
Termini d’execució : 24 mesos.
Pressupost: 848.818,59 euros, IVA del 16%
inclòs.
Barcelona, 8 d’agost de 2007
MARIA EUGENIA TUDELA EDO
Cap de Contractació
PG-193920 (07.221.007)

*
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DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ
ANUNCI
pel qual es fa pública la licitació d’un contracte
d’obres (exp. 2299/07).
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractacions i Subministraments.
c) Número d’expedient: 2299/07.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres d’adequació soterrani per a aules tallers i varis a l’IES
Sant Feliu de Sant Feliu de Guixols (Baix Empordà).
b) Termini d’execució: 2 mesos a comptar
des de la data de l’acta de comprovació de replanteig a efectuar en un termini màxim de 10
dies naturals des de la data de formalització
del contracte.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import total: 109.840,46 euros, IVA inclòs.
—5 Ictcpvkgu
Provisional: no es requereix.
FgÝpkvkxc<"fgn"6'"fg"nÓkorqtv"fÓcflwfkecció.
—6 Tgswkukvu"gurge Ýeu"fgn"eqpvtcevkuvc
Documentació acreditativa de solvència ecop”okec."Ýpcpegtc"k"vﬂepkec"swg"eqpuvc"c"nÓcrctvcv"
G del quadre de característiques del plec de
clàusules administratives particulars. L’empresa
ha de demostrar que té un xifra global de negocis
durant els últims tres exercicis d’un mínim de
60.000,00 euros anuals i que ha realitzat un
mínim de 3 obres similars a les que són objecte
del contracte durant els últims 5 anys.
EncuukÝecek„"qrvcvkxc<"itwr"E."uwditwr"4"k"
9, categoria a
La seva presentació és potestativa i únicament
a efectes de dispensa de presentar la documentació acreditativa de la solvència econòmica,
Ýpcpegtc"k"vﬂepkec"fg"nÓgortguc0
—7 Criteris de valoració
Rtqrqukek„"geqp”okec<"Ýpu"c"82"rwpvu0
Tgfweek„"fg"vgtokpk<"Ýpu"c"32"rwpvu0
Rgt"cp{u"cffkekqpcnu"fg"ictcpvkc"qhgtvu<"Ýpu"
a 10 punts.
Rtqitcoc"fg"vtgdcnn<"Ýpu"c"42"rwpvu."fgnu"swcnu"
Ýpu"c":"rwpvu"rgt"okvlcpu"rgtuqpcnu."Ýpu"c":"rwpvu"
per mitjans materials adequats al tipus d’execuek„"k"Ýpu"c"6"rwpvu"rgn"rtqitcoc"fg"vtgdcnn0
—8 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Departament d’Educació-Registre
General.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta
baixa.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00 - 93.551.69.00 Ext.
3178
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet: http://www10.gencat.
net/pls/ense_lici/p01.menu

