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Sessió informativa a Escoles Velles:
“L’eficiència energètica al comerç i la PIME”

Dijous 29 de novembre, a la Sala de Conferències d’Escoles Velles
15.00h a 16.30h.
Inscripció: 93 635 64 07 / dcarballo@sabarca.cat (amb nom, DNI i empresa)
Organitza: Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, amb la col·laboració de la
consultoria energètica Stalvia

•
•
•
•

Què és l’eficiència energètica? L’eficiència energètica com a eina per a
millorar la rendibilitat del negoci
Mesures que aconsegueixen un major estalvi energètic i econòmic
Estalvi i eficiència energètica a l’enllumenat, climatització, càmeres
frigorífiques, equips informàtics, extracció de fums i al consum d’aigua
Casos d’èxit

L'infoPIMES en 5 minuts...
(Aquestes informacions i altres d'interès general estan marcades en groc al butlletí)

•

Es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la
formació professional dual. Ministerio de la Presidencia. BOE 270.

•

Es publica la relació de festes laborals per a l'any 2013. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
BOE 265.

•

Activitats formatives (cursos + conferències). Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner.
Ajuntament de Martorell:
•

Negocis a les xarxes socials. 27 de novembre.

•

Encara que no ho sembli. Tot està per fer. 17 de desembre.
...i altres activitats! Més informació aquí

•

Els alumnes de l’FP dual tindran un 33% de formació en empreses. El decret també inclou el
contracte de formació per als joves sense estudis. L’FP convencional continuarà: seran dos anys,
amb un 20% del temps de formació en empreses. Vangu 9/11/12

•

El nombre d’alumnes de cicles superiors i universitaris que cursen estudis de ciència i tecnologia és
insuficient per cobrir la demanda de feina en les TIC. Ensenyament engega un programa per
incentivar aquestes vocacions. Punt Avui 4/11/12
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NORMATIVES I SUBVENCIONS (*)
•

Es fa pública la concessió del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària en la
seva convocatòria de l'any 2012. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural – Gen de Catalunya. DOGC 6254

•

Concessió dels guardons del turisme de Catalunya. Departament d'Empresa i
Ocupació – Gen de Catalunya. DOGC 6254.

•

Concessió de medalles i diplomes turístics de Catalunya. Departament d'Empresa i
Ocupació – Gen de Catalunya. DOGC 6254.

•

Es fan públiques resolucions corresponents al programa d'ajuts destinats a la
promoció de l'ocupació autònoma dictades pel director dels Serveis Territorials a
Tarragona. Departament d'Empresa i Ocupació – Gen de Catalunya. DOGC 6254.

•

S'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris destinats al
manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, i es
publica l'import màxim de caràcter excepcional i no recurrent per a l'any 2012.
Departament d'Empresa i Ocupació – Gen de Catalunya. DOGC 6250.

•

Es fa pública l'ampliació per a l'exercici 2012 dels imports màxims destinats a la
concessió de la subvenció adreçada al foment de la integració laboral de les persones
amb discapacitat en centres especials de treball. Departament d'Empresa i Ocupació
– Gen de Catalunya. DOGC 6250.

•

Es modifica l'import màxim per a l'exercici 2012 destinat a la concessió de
subvencions per a la realització d'accions relatives a les unitats de suport a l'activitat
professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones
amb discapacitat als centres especials de treball. Departament d'Empresa i Ocupació
– Gen de Catalunya. DOGC 6250

•

S'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les empreses
d'inserció per a la Realització d'Accions per a la Millora de l'ocupació i la inserció
laboral dels col·lectius en RISC o situació d'Exclusió social, i s'obre la convocatòria
per a l'any 2012. Departament d'Empresa i Ocupació – Gen de Catalunya. DOGC
6250.

•

Es publica la distribució definitiva del crèdit pressupostari corresponent a les ajudes
per a foment de sol·licituds de patents i models d'utilitat espanyols i en l'exterior.
Oficina Espanyola de Patents i Marques. BOE 274

•

S'aprova la convocatòria per a la concessió, amb càrrec a l'exercici pressupostari de
2012, de subvencions públiques per a l'execució d'un programa específic d'àmbit
estatal de qualificació i millora de l'ocupabilitat de joves menors de trenta anys.
Servei Públic d'Ocupació Estatal. BOE 271.

•

Es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les
bases de la formació professional dual. Ministerio de la Presidencia. BOE 270.
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•

Correcció d'errades del Reial Decret 1484/2012, sobre les aportacions econòmiques a
realitzar per les empreses amb beneficis que realitzin acomiadaments col·lectius que
afectin treballadors de cinquanta o més anys. Ministerio de la Presidència. BOE 270.

•

Es publica la convocatòria del procediment de reconeixement de les competències
professionals adquirides a través de l'experiència laboral. Conselleria d'Educació,
Formació i Ocupació. BOE 270.

•

Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre «La contribució dels
emprenedors immigrants a l'economia». Comitè Econòmic i Social Europeu. DOUE C
351.

•

Nomenament de Diego Callejón Cruz com a subdirector general de Comerç adscrit a
la Direcció General de Comerç. Departament d'Empresa i Ocupació – Gen de
Catalunya. DOGC 6249

•

Ampliació del termini per justificar les Actuacions subvencionables que estableix
l'Ordre AAM/251/2011, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la
gestió forestal sostenible. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
i Medi Natural – Gen de Catalunya. DOGC 6247.

•

S'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions de suport als
programes d'àmbit local de foment i assessorament a la creació d'empreses i als
projectes singulars i/o experimentals de suport a la creació d'empreses, i s'obre la
convocatòria de l'any 2012. Departament d'Empresa i Ocupació – Gen de Catalunya.
DOGC 6246

•

S'estableixen les bases reguladores dels ajuts destinats al Programa de suport als
territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte Treball a
les 7 comarques, i s'obre la convocatòria per a l'any 2012. Departament d'Empresa i
Ocupació – Gen de Catalunya. DOGC 6246.

•

S'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria per a la concessió de beques
en el marc del programa de beques a la xarxa exterior de formació en
internacionalització empresarial. Agència de Suport a l'Empresa Catalana. DOGC
6246.

•

Es modifica el termini màxim de justificació de les subvencions Eurodistricte per al
desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer
corresponents a l'any 2012, convocades a l'empara de la Resolució PRE/452/2012.
Departament de la Presidència – Gen de Catalunya. DOGC 6246

•

Mesures en matèria d'horaris comercials i determinades activitats de promoció.
Departament de la Presidència – Gen de Catalunya. DOGC 6245.

•

Es fan públiques les dates de realització de les proves per a l'obtenció i la renovació
del certificat de capacitació professional per a l'exercici de l'activitat de conseller de
seguretat del transport de mercaderies perilloses per carretera o per ferrocarril.
Departament de Territori i Sostenibilitat – Gen de Catalunya. DOGC 6245.
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•

S'estableixen les bases reguladores de les subvencions per al foment, la cooperació i
la promoció de les empreses cooperatives i societats laborals, i s'obre la convocatòria
per a l'any 2012 per presentar sol·licituds. Departament d'Empresa i Ocupació – Gen
de Catalunya. DOGC 6245.

•

Nomenament i cessament de membres del Consell de Direcció de l’Agència Catalana
del Consum. Departament d'Empresa i Ocupació – Gen de Catalunya. DOGC 6245

•

Pla marc d'igualtat per a les empreses del Grupo Bosch España. Departament
d'Empresa i Ocupació – Gen de Catalunya. BOPB 7/11/12

•

Col·lectiu de treball del sector del comerç de materials de construcció de la província
de Barcelona. Departament d'Empresa i Ocupació – Gen de Catalunya. BOPB
5/11/12

•

Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries del pa de les comarques de
Girona. Departament d'Empresa i Ocupació – Gen de Catalunya. BOPG 212.

•

Es publiquen les subvencions concedides des de l’1 d’abril al 30 de juny de 2012.
Servei Públic d'Ocupació Estatal. BOE 266.

•

Es publica la relació de festes laborals per a l'any 2013. Ministerio de Empleo y
Seguridad Social. BOE 265.

•

Es convoca per a l'any 2012 la concessió de subvencions a entitats associatives
representatives del sector agrari i alimentari pel desenvolupament d'activitats de
col·laboració i representació davant l'Administració General de l'Estat i la Unió
Europea, així com per a la realització d'activitats específiques d'especial interès per al
sector agroalimentari espanyol. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. BOE 265.

•

Es distribueixen territorialment per a l'exercici econòmic de 2012, per a la seva
gestió per les comunitats autònomes amb competències assumides, subvencions de
l'àmbit laboral finançades amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat. Ministerio
de Empleo y Seguridad Social. BOE 263.

•

Anunci d'anul·lació - Convocatòries de propostes en el marc dels programes de
treball de 2013 corresponents al programa específic «Capacitats» del Setè Programa
Marc d'Accions d'Investigació, Desenvolupament Tecnològic i Demostració (20072013). Comissió Europea. DOUE C 336
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FORMACIÓ, FIRES, JORNADES I CONGRESSOS (*)
Fira de Barcelona www.firabcn.es
•

BCN Cake. 24 i 25 de novembre.

•

EIBTM. 27 a 29 de novembre.

Fira de Madrid http://www.ifema.es/Institucional_01/index.htm
•

Bebès i Mamàs. 24 i 25 de novembre.

Altres fires catalanes
•

Smart City Expo. L’Hospitalet de Llobregat. Del 20 al 22 de novembre.

•

Tot Nuvis. Girona. Del 23 al 25 de novembre.

•

Fira d’Alimentació i Salut. Lleida. 24 i 25 de novembre.

•

Fira d’Antiguitats, col·leccionisme, art i artesania. Fira d’Igualada. 25 de novembre.

•

Més informació: www.fefic.com i http://www.afe.es/cronologico_n_2012.htm

Altres fires espanyoles
•

Saló Atlàntic de la Logística i el Transport. Santa Cruz de Tenerife. Del 21 al 23 de
novembre.

•

Fira Hispano Portuguesa Fehisport. Badajoz. Del 23 al 25 de novembre.

•

Associació
de
Fires
Espanyoles.
http://www.afe.es/cronologico_n_2011.htm

Més

informació:
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FORMACIÓ, JORNADES I CONGRESSOS
•

Activitats formatives de l’Ajuntament de Montcada i Reixac,
Promoció Econòmica: (promocioeconomica@montcada.org):


•

•

El futur: els mercats electrònics i el posicionament web. Inici: 3 de desembre.

Programa d’activitats del Parc Tecnològic del Vallès: (www.ptv.cat)


Curs monogràfic: TPM, OEE i SMED per a l’eficiència dels equips productius. 23
de novembre.



Jornada: El nou escenari energètic. Previsió i novetats 2013. 27 de novembre.



Taller team coaching empresarial: Com ho fem per motivar als nostres clients i
col·laboradors? 30 de novembre.

Jornades GO EXPORT ACC1Ó:


Mataró. Cambra de Comerç de Barcelona. 23 de novembre.



Barcelona. ACC1Ó Especialitzada en licitacions. 26 de novembre.



Cambra de Comerç de Barcelona. 27 de novembre.



Cambra de Comerç de Barcelona. 4 de desembre.



Més
informació:
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/internacionalitzacio/iniciacioexportacio/jornades/calendari.jsp?
utm_campaign=acc10informa&utm_source=num100&utm_medium=acte6
•

Com dinamitzem el comerç als barris . Diputació de Barcelona. Escola
Industrial.
23
de
novembre.
http://www.diba.cat/web/cjs/inici/-/cjs/1932

•

Més

informació:

Fonts d'informació per a l'empresa: com i on trobar la informació
que necessitem. Diputació de Barcelona. Escola Industrial. 23 de novembre. Més
informació: http://www.diba.cat/web/cjs/inici/-/cjs/1914

•

Activitats formatives (cursos + conferències). Centre de Promoció
Econòmica Molí Fariner. Ajuntament de Martorell:
 Negocis a les xarxes socials. 27 de novembre.
 Desenvolupa el teu talent. Les habilitats dels millors. 29 de novembre.
 Encara que no ho sembli. Tot està per fer. 17 de desembre.



Més informació: ocupaciolaboral@martorell.cat
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•

Activitats de cooperació empresarial de Barcelona Activa:
 El quadre de comandament integral. Inici: 29 i 30 de novembre.
 El pacte dels socis. Inici: 4 de desembre.



Mes
informació:
http://www.barcelonanetactiva.com/barcelonanetactiva/images/cat/Programa_a
ctivitats_Set-Des_12_tcm104-103865.pdf
•

Curs: De la idea a l'empresa. Creació d'una empresa del s. XXI .
TTBLearning.
30
de
novembre.
http://www.ttblearning.com/convocatorias/121130/

•

Més

informació:

Curs: Estratègia de vendes i comunicació comercial . Procornellà i
Cambra de Comerç de Barcelona, a Cornellà, Centre d’Empreses del Baix Llobregat.
3, 10 i 17 de desembre. Més informació: www.cornellaempren.com/

•

Els nous criteris registrals per als establiments minoristes de
l’alimentació.
FMC.
4
de
desembre
Més
informació:
http://www.fmcnet.org/AGENDA/default.cfm/SDATA_INI/04-12-2012/SDATA_FI/0412-2012/my_MONTH/12/my_YEAR/2012/ID/26851/T/els-nous-criteris-registrals-alsestabliments-minoristes-alimentacio.htm

•

Convocatòria: Ajuts en forma de garantia per al finançament de
circulant per a empreses que realitzin projectes d’innovació i
internacionalització. ACC1Ó. Termini: 31 de desembre. Més informació:
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajutsfinancament/ajuts2012/innovacio/FINCE.jsp?
utm_campaign=acc10informa&utm_source=num92&utm_medium=noticia_link1

FLASH PRESS (*)
•

La caiguda del PIB català s’atenua amb un retrocés trimestral del 0,3%, segons el
Departament d’Economia de la Generalitat. Vangu 9/11/12

•

Els alumnes de l’FP dual tindran un 33% de formació en empreses. El decret també
inclou el contracte de formació per als joves sense estudis. L’FP convencional
continuarà: seran dos anys, amb un 20% del temps de formació en empreses.
Vangu 9/11/12

•

Xina i Índia acapararan gairebé la meitat del PIB mundial d’aquí a 50 anys. Un
informe de l’OCDE conclou que l’economia creixerà un 3% fins el 2060. País
10/11/12
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•

L’empresari català davant un boicot. L’experiència internacional diu que els boicots
són temporals i de baixa intensitat global. Vangu 10/11/12

•

Un 36% dels catalans sense feina estan disposats a marxar a l’estranger. Entitats del
sector públic i privat s’aboquen per facilitar que es pugui arribar a l’oferta. Punt Avui
11/11/12

•

Ocupació facilitarà als autònoms el cobrament de l’atur per finalització d’activitat. Al
67% dels que ho han demanat se’ls ha denegat per dificultats tècniques. Un 10,7%
no ha tingut prestació per cotitzar menys de l’exigit. Un 10,7% no ha tingut prestació
per cotitzar menys de l’exigit. País 12/11/12. Revisió de l’accés a la prestació per
desocupació dels autònoms per cessament d’activitat. Perio 12/11/12

•

La venda d’habitatges creix un 0,9% al setembre. Vangu 13/11/12

•

La crisi frena la creació del primer ecobarri a Barcelona. El promotor que havia de
construir part dels 2.120 habitatges projectats a Vallbona s’ha venut el gros dels
terrenys afectats. Punt Avui 14/11/12

•

Catalunya lidera l’alça de la inflació amb el 4,2%. Els preus en el conjunt d’Espanya
se situen en una taxa interanual del 3,5%. Perio 14/11/12

•

El sector exportador germànic pronostica tancar l’any amb un volum total d’1,1
bilions d’euros, un increment del 4% respecte a l’any anterior. Vangu 14/11/12

•

El Consell Comarcal del Baix Llobregat informa que ja està disponible a la pàgina
web, a l'apartat de novetats i de demografia, economia i treball, l'informe mensual
d’atur del mes d'octubre de 2012 de la comarca del Baix Llobregat, així com les
taules amb les dades detallades per municipis. Aquest mes l’atur registrat ha
augmentat en 434 persones, fins a un total de 71.709 que suposen una taxa d’atur
registrat del 16,6%. L'augment s'ha donat tant entre les dones (+285) com entre els
homes (+149). Més informació: http://www.elbaixllobregat.net/observatori

•

Brussel·les impulsa la discriminació positiva de la dona en juntes directives. Reding
marca el camí per arribar a un 40% de conselleres no executives. La directiva no fixa
quotes per llei en sentit estricte, però estableix com apropar-se a la paritat. Vangu
15/11/12

•

El govern espanyol vol frenar les prejubilacions dels treballadors públics. Alarmat pel
gruix de retirs anticipats també en el sector privat, vol permetre combinar pensió i
feina. Punt Avui 2/11/12

•

La destrucció d’ocupació en el sector públic s’acarnissa amb els temporals. La
proporció de treballadors eventuals en l’Administració baixa al 20,6%. Se
suprimeixen contractes d’obra i no s’estan cobrint les baixes. País 2/11/12

•

Neix la Fundació IWEC per a dones emprenedores. Punt Avui 2/11/12. La Cambra de
Comerç ajuda les emprenedores que iniciïn la internacionalització dels seus negocis a
través de la Fundació IWEC. Perio 3/11/12

Pàg. 8
Per sol·licitar més informació cal adreçar-se
al correu electrònic infopime@sabarca.cat

•

El Pla PIVE gairebé no frena la caiguda de les vendes el mes d’octubre. Les
matriculacions van caure un 21,7% en el mes. El sector destaca l’empenta dels ajuts,
malgrat el retard de la seva arrencada, amb 1.000 reserves diàries. País 3/11/12.
Les vendes de cotxes cauen el 21,7% però milloren les comandes. El sector preveu
tancar per sobre de les 700.000 unitats aquest any. Vangu 3/11/12

•

El crèdit per a pimes s’encareix a Espanya mentre baixa a Alemanya i Bèlgica. País
3/11/12

•

Foment redueix un 59% la licitació d’obra pública en els nou primers mesos de l’any
respecte al mateix període de 2011. País 3/11/12

•

El nombre d’alumnes de cicles superiors i universitaris que cursen estudis de ciència i
tecnologia és insuficient per cobrir la demanda de feina en les TIC. Ensenyament
engega un programa per incentivar aquestes vocacions. Punt Avui 4/11/12

•

El saló Agrotur de turisme rural que es feia a Cornellà ha quedat suspès. Punt Avui
4/11/12

•

Des de 2008 Catalunya ha perdut 49.2020 autònoms. País 5/11/12

•

El 86,6% dels empresaris preveu que l’economia espanyola continuï igual o vagi
pitjor en els propers sis mesos. Vangu 5/11/12

•

El nou rècord de l’atur registrat alimenta la convocatòria del 14-N. Els sindicats
veuen els 128.242 aturats més de l’octubre com a noves raons de la vaga. Perio
6/11/12

•

La cobertura dels aturats baixa malgrat que puja la despesa contra l’atur. El
percentatge d’aturats sense dret a prestació s’incrementa quatre punts. L’atur arriba
a 4,8 milions. País 6/11/12

•

Les famílies que viuen a l’atur amb els avis arriben al 7,8%. La xifra s’ha duplicat des
del 2007, segons La Caixa. Perio 6/11/12

•

El mes d'octubre del 2012 tanca amb 482.646 demandants d'ocupació considerats
desocupats inscrits a les oficines del Servei Públic d'Ocupació a la demarcació de
Barcelona. Segons dades calculades per la Diputació de Barcelona, a través de l'Àrea
de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, la taxa d'atur de la província se situa al
16'4%. Noticies de la Diputació de Barcelona 6/11/12

•

La seu de la Generalitat a Girona ha acollit la primera Jornada “Dona, Ocupació,
Economia i Empresa”, una sessió que ha remarcat el paper de les dones com a
creadores de riquesa amb la voluntat d’assolir una major visibilitat com a
emprenedores i agents econòmics. Notes de premsa de la Diputació de Barcelona
6/11/12

•

Els immigrants esmorteeixen la caiguda del comerç al Raval. Els estrangers regenten
el 45% de locals, caient un 4% els minoristes. El barri resisteix la crisi, amb el 74%
d’espais actius i més pes de la restauració. Perio 7/11/12
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•

El BBVA pronostica que la caiguda del PIB de 2013 serà tan dura com la d’enguany.
País 7/11/12

•

El BBVA creu que l’atur no ha tocat sostre. Situa el pic de la desocupació a l’Estat, el
març de 2013, en un 26,1% de mitjana. Punt Avui 7/11/12

•

Catalunya continua líder en processos concursals. Se’n van presentar 345 al llarg del
tercer trimestre, mentre que a Madrid sols 197. Punt Avui 7/11/12

•

Les empreses fixaran almenys un terç dels continguts a l’FP dual. Perio 8/11/12

•

Brussel·les garanteix la continuïtat dels Erasmus. Punt Avui 8/11/12

•

La família s’esgota com a recurs de subsistència econòmica. La pensió dels més
grans és gairebé l’únic ingrés per 300.000 famílies. País 8/11/12

LICITACIONS I CONCURSOS (*)
Concepte, Import, Classificació, Data límit, Organisme, Font
CONSTRUCCIÓ, INSTAL·LACIONS, MANTENIMENT
Barcelona – Ciutat/Barcelonès
•

Manteniment general de les instal·lacions de l'edifici i dependències de l'Institut
d'Estadística de Catalunya a Via Laietana, 58 i del segon soterrani de l'edifici de Via
Laietana, 60. IEC. DOGC 6253.

•

Manteniment integral d’algunes de les instal·lacions dels edificis i dependències del
Departament d’Empresa i Ocupació per a l’any 2013 següents: locals ubicats en les
localitats de Barcelona capital, Sant Just Desvern i Manresa. Departament d’Empresa
i Ocupació. DOGC 6250.

•

Reforma i adequació de l'edifici situat a la plaça Pi i Sunyer, núm. 8 de Barcelona. Aj.
de Barcelona. BOPB 12/11/12

Baix Llobregat
•

Manteniment pavimentació. Aj. de Sant Boi de Llobregat. DOGC 6251.

•

No se n’han detectat.

Bages

Berguedà
•

No se n’han detectat.
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Penedès - Garraf
•

No se n’han detectat.

Vallès (Occidental i Oriental)
•

Manteniment preventiu i correctiu de climatització (fred-calor) del Campus de
Terrassa. Universitat Politècnica de Catalunya. DOGC 6254.

•

Manteniment general del ram de lampisteria. Campus de Terrassa de la Universitat
Politècnica de Catalunya. DOGC 6253.

•

Redacció del pla parcial, projecte de reparcel·lació, projecte d'urbanització del sector
N, al terme municipal. Aj. de les Franqueses del Vallès. BOE 273.

Maresme
•

No se n’han detectat.

•

No se n’han detectat.

•

No se n’han detectat.

•

Manteniment integral d’algunes de les instal·lacions dels edificis i dependències del
Departament d’Empresa i Ocupació per a l’any 2013 següents: locals ubicats en les
localitats de Lleida capital. Departament d’Empresa i Ocupació. DOGC 6250

Anoia

Osona

Lleida

Tarragona
•

Construcció d’una Oficina de Turisme al Parc de Garbí. Aj. de Sant Carles de La
Ràpita. DOGC 6254

•

Construcció dels equipaments per l’aprofitament del subsòl del Barranc de les
Moreres. Aj. de Móra d’Ebre. DOGC 6252

•

Manteniment integral d’algunes de les instal·lacions dels edificis i dependències del
Departament d’Empresa i Ocupació per a l’any 2013 següents: locals ubicats en les
localitats de Tarragona capital i Tortosa. Departament d’Empresa i Ocupació. DOGC
6250.

•

Repavimentació asfàltica de diversos carrers. Ajuntament de Sant Carles de la
Ràpita. DOGC 6250.

•

Assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu de millora general.
Variant de Pira. Carretera C-241d, del PK 2+200 al 5+000. Tram: Pira. Clau: VT08109. GISA. DOGC 6250
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•

Assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu de millora general.
Variant de Sarral. Carretera C-241d, del PK 7+700 al 10+880. Tram: Sarral. GISA.
DOGC 6250

•

Assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu de millora general.
Variant de Rocafort de Queralt. Carretera C-241d, del PK 13+100 al 15+350. Tram:
Rocafort de Queralt - Sarral. Clau: VT-08113. GISA. DOGC 6250.

•

Remodelació de l'oficina de turisme del Parc de Garbí. Aj. de Sant Carles de La
Ràpita. BOPT 264.

•

Obra de canalització de les aigües pluvials de l'av. de Gaià. Aj. de Bràfim. BOPT 264.

•

Manteniment integral d’algunes de les instal·lacions dels edificis i dependències del
Departament d’Empresa i Ocupació per a l’any 2013 següents: locals ubicats en les
localitats de Girona. Departament d’Empresa i Ocupació. DOGC 6250.

•

Adequació i millora de l’ús per a vianants i l’eficiència energètica del casc antic per a
usos turístics i comercials. Aj. de Vilajuïga. BOPG 218

Girona

CONCURSOS SERVEIS
Neteja
•

Servei de neteja del Centre Esportiu Municipal El Fornàs. Aj. de Valls. DOGC 6254

•

Servei de neteja i cuina de quinze llars d’infants de titularitat de la Generalitat de
Catalunya. Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. DOGC 6254.

•

Servei de neteja de les dependències de l’estació de Muntanya de Vall de Núria.
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. DOGC 6253.

•

Neteja del centre Institut Ramon Berenguer
d'Ensenyament – Gen de Catalunya. DOGC 6251.

•

Servei de neteja dels edificis i instal·lacions municipals de l'Ajuntament i dels seus
organismes autònoms així com dels edificis destinats a escoles i centres docents. Aj.
del Vendrell. BOE 275.

•

Servei de neteja dels edificis, equipaments i altres dependències municipals. Aj. de
les Franqueses del Vallès. BOE 273.

IV

de

Cambrils.

Departament

Jardineria
•

Manteniment de jardineria i dels espais exteriors dels Campus. Universitat de Girona.
DOGC 6251.

•

Servei de neteja i conservació dels espais verds, llacs i fonts ornamentals i àrees de
jocs del terme municipal. Aj. de Granollers. BOE 270
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Arts Gràfiques i Publicitat
•

Confecció, impressió i lliurament dels títols universitaris oficials homologats i els
suplements europeus i els títols d’ensenyaments propis. UPC. DOGC 6252

Vigilància i Seguretat
•

Servei de vigilància, salvament i socorrisme aquàtic de la piscina coberta del Centre
Esportiu Municipal El Fornàs. Aj. de Valls. DOGC 6254.

•

Serveis d’obertura, tancament, manteniment i vigilància del Merca2 Can Serra. Aj.
de l’Hospitalet de Llobregat. DOGC 6254.

•

Servei de vigilància dels mercats de Boqueria, Santa Caterina, Llibertat i servei
auxiliar del mercat provisional de Sant Antoni. Aj. de Barcelona. BOPB 13/11/12

•

Servei de missatgeria, paqueteria i valisa entre les seus. Departament d’Empresa i
Ocupació - Gen de Catalunya. DOGC 6251.

Altres

(*) Les dates i terminis són orientatius, cal contrastar-les amb els organismes corresponents.
CODIS

DE

REFERÈNCIA

DE

LES

FONTS

UTILITZADES

EN

AQUEST

BUTLLETÍ:

DOUE - Diari Oficial de les Comunitats Europees, BOE - Boletín Oficial del Estado, DOGC - Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, BOP -Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, BOPG - Butlletí
Oficial de la Província de Girona, BOPLL - Butlletí Oficial de la Província de Lleida - BOPT - Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona - EXPAN - Expansión, PAIS - El País, PERIO - Periódico, VANGU
- Vanguardia
AVIS LEGAL: En virtut del que disposa la LOPD, les dades de caràcter personal de les que disposem, o podem disposar
posteriorment a aquesta comunicació, derivades de les relacions professionals amb Vostè/s, formen part d’un fitxer del qual n’és
titular l’empresa Gallet Consultors Associats, SL, la creació del qual ha estat comunicada i inscrita al Registre General de
Protecció de Dades. Per exercitar els drets d’accés, rectificació, impugnació o cancel·lació, hauran de dirigir-se a Gallet
Consultors Associats, SL carrer La Pau, número 15, baixos 2a, bloc C, codi 08757, Corbera de Llobregat (Barcelona).
La recuperació de dades corre a càrrec de l’empresa RISC Security
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