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OCUSWGHC

ANUNCI

de l’Ajuntament de Masquefa, sobre contractació de consultoria i assistència 
tècnica.

Anunci de licitació de la contractació de consultoria i assistència tècnica per 
eqpvtcevct"gn"ugtxgku"fÓcrctgnncfqt"owpkekrcn"Î"fkuekrnkpc"wtdcp‡uvkec0

Exp. núm.: 333/2007

Objecte del contracte:"eqpvtcevg"fg"ugtxgku"fg"eqpuwnvqtkc"Î"cuukuvflpekc"vflepkec"
fÓcrctgnncfqt"owpkekrcn"Î"fkuekrnkpc"wtdcp‡uvkec"c"nÓClwpvcogpv"fg"Ocuswghc0
c0+" Fguetkrek„"fg"nÓQdlgevg<"Nc"eqpvtcevcek„"fg"ugtxgku"fÓcrctgnncfqt"Î"ctswk-

vgevg"vflepke"rgt<"c+"Iguvk„"vflepkec"gzrgfkgpv"fg"fkuekrnkpc"wtdcp‡uvkec"d+"kpurgeek„"
fÓqdtgu"r¿dnkswgu"e+"iguvk„"vflepkec"gzrgfkgpvu"rtkogtc"qewrcek„"f+"gncdqtcek„"
d’informes,estudis,memòries i projectes de caràcter tècnic i organitzatiu de suport 
als serveis municipals.

1 Entitat :
a.) Entitat Local: Ajuntament de Masquefa
d0+" Fgrgpfflpekc"swg"vtcokvc"nÓgzrgfkgpv<"Ugeek„"fg"Eqpvtcevcek„"Î"§tgc"350

2 Període del contracte.
Període de: 6 mesos.

3 Import:
Korqtv"vqvcn<"420:92.720/gwtqu"*Kxc"kpen”u+0

4 Termini de sol·licituds:
Els interessats en la contractació hauran de presentar la sol·licitud i el currículum 

amb els documents acreditatius dels seus mèrits i coneixements segons la clàusula 
ugiqpc"fgn"rnge"en§wuwngu"cfokpkuvtcvkxgu"rctvkewnctu"gp"gn"vgtokpk"fg""SWKP¥G*37+"
fkgu."c"rctvkt"fg"nÓ¿nvkoc"rwdnkecek„"gp"gn"DQR/FQEI0

7" Obtenció d’informació
a.) Entitat: Ajuntament de Masquefa, àrea de contractació , Cr Major 93- 08783 

Ocuswghc."Dctegnqpc0"Vgnflhqp<";5"994"72"52"/"Hcz<";5"994"75"33"."Ygd"<"yyy0
masquefa.org (Licitacions)

6 Lloc de presentació de la documentació interessats:
C"vcn"ghgevg"."cn"tgikuvtg"igpgtcn"fg"nÓClwpvcogpv"fg"Ocuswghc."Et"Oclqt";5"Î"2:9:5"

Masquefa, Barcelona.
Jqtctk"fgn"Tgikuvtg<"Ocvkpu"fg"fknnwpu"c"fkxgpftgu"fg";"c"36"jqtgu"Î"Fkuucdvgu"

de 9-13 hores matí.
Tardes dijous de 17 a 19 hores.

Masquefa, 20 de setembre de 2007

P.D. d’alcalde (resolució de 4-07-2007)

ANTÒNIA VIDAL I VINAIXA

Secretària

RI/3;786:" *2904860225+
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MONT-RAS

EDICTE

de l’Ajuntament de Mont-ras, sobre publicació d’una disposició general.

FÓceqtf"cod"gn"swg"fkurquc"nÓctvkeng"8803"fgn"Fgetgv"39;13;;7."fg"35"fg"lwp{."rgn"
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, s’anuncia que 
en el Dwvnngv‡"QÝekcn"fg"nc"rtqx‡pekc"fg"Iktqpc"p¿o0"36;."fg"52"fg"lwnkqn"fg"4229."
uÓjc"rwdnkecv"‡pvgitcogpv"gn"vgzv"fg"nc"fkurqukek„"igpgtcn"fg"etgcek„"fgnu"Ývzgtu"fg"
dades de caràcter personal de titularitat de la corporació.

Mont-ras, 12 de setembre de 2007

MERCÈ CATALÀ ORTIZ

Alcaldessa

RI/3;755:" *29047902:8+
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