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PUBLICITAT

CONCURS OBERT

SERVEI DE LLOGUER DE MAQUINÀRIA AUXILIAR GESTIONAT PER LA
SECCIÓ DE LOGÍSTICA DEL SERVEI DE MANTENIMENTS DE VIA 

PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL

1. Objecte del contracte.
a) Objecte: Servei de lloguer de maquinària auxiliar gestionat per la Secció
de Logística del Servei de Manteniments de Via Pública de l’Ajuntament de
Sabadell.
b) Termini d’execució: 8 mesos.

2. Pressupost base de licitació.
Import total: 60.000,00 euros (inclòs l’IVA).

3. Garanties.
Provisional: No se n’exigeix (art. 35 en relació amb el 203.2 del TRLCAP).
Definitiva: Import equivalent al 4% de l’import d’adjudicació per a cada bloc.

4. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Ajuntament de Sabadell. Àrea del Territori i Medi Ambient. Secció
de Serveis Jurídics.
b) Adreça: C. de Pau Claris, 100, 1r.
c) Localitat i codi postal: Sabadell, CP 08205.
d) Telèfon: 93 745 32 93.
e) Telefax: 93 745 32 32.
f) Horari: De dilluns a divendres, al matí de 9 a 2.
g) Pàgina web de l’Ajuntament de Sabadell: www.sabadell.cat

5. Requisits específics del contractista.
a) Classificació: No se’n requereix.
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Haurà d’acreditar els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica de
conformitat amb el que estableix la clàusula 8a del Plec de clàusules adminis-
tratives particulars.

6. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.
a) Data límit de presentació: El termini finalitzarà el dia 30 d’abril de 2007, a
les 2 del migdia. Els dissabtes o festius no podran presentar-se proposicions.
b) Lloc de presentació:
Entitat: Ajuntament de Sabadell. Registre de Territori.
Adreça: C. de Pau Claris, 100, 1r.
Localitat i codi postal: Sabadell, CP 08205.
Telèfon: 93 745 32 93.
Horari: De dilluns a divendres, al matí de 9 a 2.
d) Termini durant el qual el licitador restarà obligat a mantenir la seva
oferta: 3 mesos com a mínim, computables des de l’endemà de la data de
l’acte públic d’obertura de proposicions.

7. Obertura de les ofertes.
a) Entitat: Ajuntament de Sabadell. Dependències de l’Àrea del Territori.
b) Adreça: C. de Pau Claris, 100, 1r.
c) Data: 3 de maig de 2007.
d) Hora: 12.00 hores.

Tinent d’alcalde de l’Àrea del Territori i Medi Ambient
Paco Bustos Garrido
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PUBLICITAT

ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA
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Ajuntament de Sitges
ÀREA D’ORGANITZACIÓ GENERAL

REGIDORIA D’HISENDA
Departament de Serveis Econòmics

Servei d’Ingressos

En compliment del que disposa l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’anuncia que la Junta de Go-
vern de l’Ajuntament, en sessió de 27 de març de 2007, va aprovar provisionalment la modificació
del preu públic següent:

- Ordenança Fiscal núm. 12. Àrea de Benestar Social:

12.1.7. Preu públic pel servei de teleassistència domiciliària    

D’acord amb allò que disposen els articles 17 i 18 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
l’expedient romandrà exposat al públic per un termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia
següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant els quals
els qui hi tinguin un interès directe, en els termes de l’article 18 de l’esmentat Reial decret legisla-
tiu, podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut
el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats resta-
ran definitivament aprovats.

Es fa públic per a coneixement general i als efectes procedents.
L’alcalde,                                                                              
Jordi Baijet i Vidal                                                                
Davant meu,
El secretari,
Isidre Martí i Sardà
Sitges, 28 de març de 2007
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� «Els immigrats han de
passar de ser els objectes
dels mitjans de comunica-
ció per convertir-se en els
subjectes», va afirmar ahir
el president de la Mesa per
a la Diversitat Audiovisual
i conseller del CAC, Do-
mènec Sesmilo durant la
presentació del Manual
d’apropament als mitjans.
Es tracta d’un llibre dirigit
al col·lectiu immigrat amb
l’objectiu de convertir
aquest segment de la po-
blació catalana en prota-
gonista i gestor de les in-
formacions que genera.
«És necessari que el feno-
men migratori, que sovint
és vist com un problema,
es tracti des d’un vessant
positiu i es deixin enrere

els estereotips. Per acon-
seguir aquest objectiu cal
que s’estableixi una rela-
ció fluida i directa entre
aquest sector i els mit-
jans», va dir Sesmilo.

La guia, editada per la
mesa i de la qual s’impri-
miran 2.000 exemplars,
serà presentada a Lleida,
Tarragona, Girona, Torto-
sa i Barcelona per tal de
donar les eines i els con-
sells necessaris a tots
aquells òrgans o associa-
cions que volen fer arribar
la realitat d’aquest col·lec-
tiu als mitjans de comuni-
cació o a aquells ciutadans
que tenen vocació de co-
municadors i desitgen en-
trar en contacte amb pro-
fessionals que puguin as-
sessorar-los.

Comença una campanya
per fomentar la presència
dels immigrats als mitjans

M. ALTIMIRA / Barcelona

«El cadàver mort del xai es
converteix en el decorat de
l’obra mentre els actors el
van buidant per dintre du-
rant la representació», va
assegurar ahir Bibiana
Busquetó, membre de la
junta directiva de l’Asso-
ciació Protectora d’Ani-
mals i Plantes de Figueres,
entitat que va denunciar el
sacrifici d’un xai al pati de
darrere del Teatre El Jardí
de Figueres dissabte pas-
sat. El desenllaç va tenir
lloc l’endemà, quan els
Mossos d’Esquadra van
intervenir i van ordenar la
suspensió de l’obra. A més
a més, alguns veïns que
van presenciar l’escena
van presentar una acusació
particular i l’Associació
per a la Defensa dels Drets
dels Animals (ADDA) va
anunciar ahir que també
interposarà una denúncia.
«La llei de protecció dels
animals no permet la utilit-
zació indeguda d’animals
per a una creació artísti-
ca», va declarar Carme
Méndez, presidenta
d’ADDA, que va qualifi-
car els fets de lamentables.

L’article 6 de la citada llei
de protecció dels animals
prohibeix «matar i mal-
tractar els animals emprats
en produccions cinemato-
gràfiques, televisives, ar-
tístiques o publicitàries».
El director de l’obra de
teatre, Josep Pere Peyró,
va reconèixer que aquest
és el sisè xai que sacrifi-
quen per a la representació
d’El cel massa baix, que ja
ha visitat sis municipis de
Catalunya, i que la compa-
nyia encara no ha decidit

si, a partir d’ara, prescindi-
rà de la utilització de l’ani-
mal. La Invenció Teatre va
explicar que s’està infor-
mant sobre la legislació
que regeix el sacrifici i es
replantejarà l’exclusió
d’aquest animal en l’obra
en futures representacions
que encara no tenen data
però que ja estaven empa-
raulades.

«Jo mateix matava els
xais però sempre m’he
cuidat d’evitar que l’ani-
mal patís. Totes les bèsties

que vam comprar per a la
representació havien de
ser sacrificades i escorxa-
des, i haurien passat a en-
grossir la cadena alimentà-
ria», va assegurar el di-
rector.

Finalitat narrativa
Pere va afirmar que desco-
neixia que aquest procedi-
ment vulnerés la normati-
va i que el sacrifici tenia
una finalitat narrativa. «Es
tractava de mostrar com
alguns rituals encara exis-
tents, com ara la matança
del xai, actuen com a cana-
litzadors de la violència
dels homes en altres socie-
tats», va declarar. Pere va
assegurar que les condi-
cions en què s’entreguen
els animals que han passat
per l’escorxador no per-
metien dur a terme d’una
manera fidedigna el ritual,
que la companyia va rebre
l’assessorament d’una
empresa marroquina
d’aquest sector i que ja ha-
via previst el transport de
les restes de l’animal a una
empresa de contenidors
especialitzada.

Les protectores denuncien els
responsables de l’obra en què es

matava un xai de manera «il·legal»
El director assegura que la companyia es replantejarà la utilització de l’animal

� Fonts de la conselleria de Cultura van anunciar
ahir que el departament s’està replantejant retirar
les ajudes destinades a la companyia, que ja havia
rebut subvencions de la Generalitat per valor de
9.000 euros. La conselleria, segons les mateixes
fonts, desconeixia que es portés a la pràctica aquest
ritual sobre l’escenari i ja ha obert una investigació.
Josep Fargas, el gerent del consorci Transversal
Xarxa d’Activitats Culturals, formada per 14 ajun-
taments i responsable d’avalar i promocionar
l’obra, va assegurar que desconeixia que s’utilitzés
un animal viu, ja que en l’estrena de l’obra que va
tenir lloc a Perpinyà es va fer servir un xai dissecat.

� L’Associació Protectora d’Ani-
mals i Plantes de Figueres ha denun-
ciat la companyia de teatre La Inven-
ció Teatre pel sacrifici d’un xai i la

MARIA ALTIMIRA / Barcelona utilització dels seu cadàver per es-
corxar-lo durant la representació de
la funció El cel massa baix. Carme
Méndez, presidenta de l’Associació
per la Defensa dels Drets dels Ani-

mals (ADDA), va anunciar ahir que
presentarà una acusació. En aquest
context, el director de l’obra, Josep
Pere Peyró, va afirmar que es replan-
tejaran prescindir de l’animal.

Perilla la subvenció
M. ALTIMIRA

� El Departament d’Inno-
vació, Universitats i Em-
presa, a través del Comis-
sionat per a Universitats i
Recerca, ha nomenat Ra-
mon Moreno Amich (Gi-
rona, 1958) nou director
general de Recerca per re-
forçar l’equip que ha de
promoure el futur pacte
nacional per a la recerca.
Moreno Amich assumirà
el càrrec que fins ara ocu-
pava Francesc Xavier Her-
nández.

Aquest pacte, que va ser
presentat la setmana pas-
sada, pretén complir amb
l’objectiu d’invertir en re-
cerca i desenvolupament
(R+D) més d’un 2% del
PIB català fins a l’any
2010. L’aposta del depar-

tament en recerca es tra-
dueix en un increment
d’un 22% en el pressupost
de la direcció general de
Recerca, que arribarà a
152,5 milions d’euros
aquest any.

D’altra banda, el conse-
ller Josep Huguet ha pro-
posat als rectors i rectores
de les universitats catala-
nes el nomenament de Jor-
di Cartanyà com a director
del Consorci de Transfe-
rència del Coneixement en
substitució de Jordi Rojas.

Per acabar, el consell de
govern d’ahir també va
acordar nomenar Joaquim
Coello i Brufau president
del Consell Social de la
Universitat de Barcelona
(UB) en substitució de
Joan Josep López Burniol.

El govern nomena
Ramon Moreno director

general de recerca
E. BATLLE / Barcelona




