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PUBLICITAT

CONCURS OBERT

NETEJA, INSPECCIÓ I MANTENIMENT DE LA XARXA
DE CLAVEGUERAM DE LA CIUTAT DE SABADELL

1. Objecte del contracte.
a) Objecte: Neteja, inspecció i manteniment de la xarxa de clavegueram

de la ciutat de Sabadell.
b) Termini d’execució: 21 mesos, amb inici previst per l’1 d’abril de

2007.

2. Pressupost base de licitació.
Import total: 892.500,00 € (inclòs l’IVA).

3. Garanties.
Provisional: 17.850,00 € (import equivalent al 2% del pressupost de li-

citació).
Definitiva: Import equivalent al 4% de l’import d’adjudicació.

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.
Classificació: D’acord amb la clàusula vuitena del plec de clàusules

administratives particulars, les empreses licitadores hauran d’acreditar
la solvència econòmica, financera i tècnica mitjançant el certificat
d’estar classificades per contractar amb l’Administració Pública en els
grups, subgrups i categories següents:

Grup O de serveis, subgrup 3, categoria b
Grup U de serveis, subgrup 1, categoria c

6. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.
a) Data límit de presentació: El termini finalitzarà el 5 de març de

2007, a les 2 del migdia. Els dissabtes i festius no es podran presentar
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: 8 de març de 2007.
d) Hora: 11.00 hores.

Tinent d’alcalde de l’Àrea del Territori i Medi Ambient
Paco Bustos Garrido
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Mary Santpere va ser la
protagonista del darrer es-
pectacle del Kursaal el
1988 amb un muntatge de
revista d’El Molino.
Diuen que va quedar molt
satisfeta de l’actuació i
que va intentar fer una no-
va sessió al local del pas-
seig de Manresa. No ho va
poder fer perquè, teòrica-
ment, tancava un curt pe-
ríode per repintar-lo.

El nou Kursaal ha hagut
de construir-se sense po-
der créixer per cap costat.
S’ha respectat la façana
amb un pati que ara s’ofe-
reix com a espai a l’aire
lliure. L’edifici no ha po-
gut guanyar per cap dels
costats, ni pel fons. L’al-
ternativa de l’equip d’ar-
quitectes ha estat donar el
màxim d’aforament a la
sala gran i el màxim d’es-
pai a l’escenari. Evident-
ment, s’ha aprofitat per re-
novar tota la maquinària
teatral i instal·lar un mun-
tacàrregues en cada plan-
ta. El treball que s’ha fet a
la platea i a l’amfiteatre
permetrà veure un tipus
d’espectacles de gran for-
mat impossibles de pro-
gramar, fins ara a Manre-
sa. Hi haurà des d’ara òpe-
res dels Amics de l’Òpera
de Sabadell i també con-
certs d’orquestres simfò-
niques. La sala de petit for-
mat manté una àmplia po-
livalència. També hi ha
dues sales previstes per a
possibles assaigs, a sobre
del punt de restauració.

Manresa fa vint anys
que no té teatre de gran

format però lluny de per-
dre espectadors els ha gua-
nyat i consolidat. Per
aquest motiu, l’Ajunta-
ment manté l’aportació
d’El Galliner en la progra-
mació dels espectacles.
També hi ajuda la seva for-
ta política d’abonaments.
Sis espectacles de teatre
costen només 72 euros.
Anualment, les tempora-

des superen habitualment
els 20.000 espectadors.
Ara, després de les cinc
sessions venudes de L’in-
auguraal, es representarà
En Pólvora, Sit, Antígona,
Gorda, Pels pèls, Plata-
forma i Visitando al Sr.
Green. En dansa, destaca
Samsara, d’Ullate, que
només s’ha vist a Sant Cu-
gat, per ara.

El teatre de Manresa reobre després de quasi vint anys de la darrera actuació

El Kursaal aixeca el teló amb un
cartell per a la Catalunya Central

JORDI BORDES / Manresa

� L’Ajuntament de Man-
resa mantindrà obertes les
sales del conservatori i la
Sala Ciutat. Hi haurà, for-
çosament, una reordena-
ció de les programacions.
Fins ara a la Sala Ciutat
s’hi programava el circuit
d’espectacles familiar
amb el suport de Xarxa i
sessions de cineclub. Ara
la Sala Ciutat quedarà com
a espai polivalent, orientat
a actuacions musicals.
Tant el cineclub com els
espectacles infantils Ima-
gina’t es traslladaran al
conservatori, on es man-
tindrà el cartell de compa-
nyies amateurs i les fun-
cions específiques per a
públic adolescent, Platea
Jove. Aquesta és una de les
puntes de llança de creació
de públic a Catalunya. Un
exemple que és referència
en debats sobre la pèrdua
dels espectadors infantils.
Per Joan Morros, el secret
és fer funcions específi-
ques i completar-les amb
un servei de transport pú-
bic (que cobreix la comar-
ca) i amb una activitat fes-
tiva. Tot i que hi hagi força
espectacles parateatrals
(màgia, hip-hop, per ex-
emple) també funcionen
títols de la programació
d’adults. El Galliner ha
triomfat en la captació de
públic, també gràcies a
una campanya informativa
als mateixos instituts.

� El Kursaal de Manresa va aixecar
ahir el teló amb una presentació pro-
tocol·lària que posava fi als quasi
vint anys d’inactivitat cultural. Les

Vista exterior del Kursaal, ahir al migdia. / EFE/ GUILLAMET

obres, que va promoure l’entitat cul-
tural El Galliner des del Nadal del
1995, han costat prop de 12 milions
d’euros. El Kursaal, ara, té dues sales
(803 i 200 butaques) i l’alcalde Josep

Camprubí el presenta com l’equipa-
ment amb què liderar la programació
cultural de la Catalunya Central. Se-
guirà el binomi Ajuntament i volun-
tariat per programar el Kursaal.

Redistribució
dels circuits
a la ciutat

� L’associació cultural El Galli-
ner, creada per a la recuperació del
Teatre Kursaal de Manresa, surt
dels paràmetres de la normalitat.
La vigília de Nadal del 1995 van
muntar una visita guiada al teatre,
tancat des del 1988 i que feia pocs
mesos era de propietat municipal.
La festa reivindicativa va acabar
amb la posada a la venda de les en-
trades de l’espectacle de la inaugu-
ració. Calculaven que seria per al
2006 i van quantificar el tiquet en
2.000 pessetes. Era un simulacre
que va tenir molta expectació. La
boutade de les entrades va convèn-
cer 900 persones, que divendres,

efectivament, ompliran platea i
amfiteatre del Kursaal en l’espec-
tacle L’inauguraal.

El segon repte d’El Galliner era
demostrar que calia reformar el
teatre a l’administració. Van acon-
seguir encarregar-se de la progra-
mació, des del 1996. La mobilitza-
ció festiva es va convertir en un in-
crement d’espectadors a la sala
provisional del Conservatori. A fi-
nals del 1999, El Galliner va em-
prendre una nova campanya: la de-
terminant. A un mes de les elec-
cions municipals van aconseguir
11.000 vots de manresans, amb
nom i DNI, perquè el futur ajunta-

ment, fos del color que fos, assu-
mís l’obra. L’acció va coincidir
amb la convocatòria del Departa-
ment de Cultura d’ajudes per a re-
formes teatrals, «que feia anys que
no es convocava», recorda el por-
taveu d’El Galliner, Joan Morros.
L’Ajuntament va aprovar demanar
la subvenció. Van caldre tres anys
encara per engegar les obres que
ahir encara s’ultimaven. El cas
d’El Galliner és quasi únic. Morros
només recorda dos casos sem-
blants d’entitat cultural que pro-
grama un teatre: l’Associació
d’Espectadors del Mercat Vell de
Ripollet i una entitat a Manacor.

Vendre 900 entrades deu anys abans

EDICTE

En data 8 de febrer de 2006, l’alcalde president de l’Ajuntament de Ter-
rassa ha dictat el Decret núm. 2.258, mitjançant el qual s’aprova inicial-
ment la modificació de l’article 1r dels Estatuts de l’Associació adminis-
trativa de cooperació de les unitats d’actuació núm. 2 a la 8 del sector
de Les Martines, acordada per l’assemblea general de socis, vàlidament
constituïda en sessió de data 15 de juny de 2006, per majoria absoluta
de tots els assistents, quedant redactat com segueix:

“Artículo 1º.- Al objeto de cooperar con la Administración en los trabajos
de urbanización del sector de Les Martines del término municipal de Te-
rrassa, en el ámbito concreto delimitado por las Unidades de Gestión
números 2 al 8 de la Modificación puntual del Plan General de Ordena-
ción de Terrassa, se constituye la Asociación Administrativa de Coope-
ración sin ánimo de lucro, denominada LES MARTINES UNIDADES DE
GESTIÓN 2 AL 8, por abreviación, Les Martines U. 2-8.”

Es fa públic, d’acord amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú.

L’expedient podrà consultar-se als locals de la Gerència Municipal d’Ur-
banisme, c/ Pantà, núm. 20, segona planta, durant l’horari d’atenció al
públic, a fi que en relació amb aquest decret, que no és definitiu en via
administrativa, puguin fer-se les al·legacions que s’estimin oportunes
dins el termini d’UN MES, comptat des de l’endemà de la darrera publi-
cació d’aquest edicte, que s’inserirà al Butlletí Oficial de la Província i a
la premsa local.

Terrassa, 15 de febrer de 2007 

Josep Aran i Trullàs

Primer tinent d’alcalde
Àrea de Planificació del Territori
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