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MINISTERI DE FOMENT

Autoridad Portuaria de Barcelona

EDICTO

Edicto de la Autoridad Portuaria Barcelona
por el que se publica la resolución relativa a
la declaración de caducidad de la concesión
de la Terminal multipropósito del muelle
adosado del Puerto de Barcelona de la que es
titular Estibadora de Ponent, S.A.

Se hace público para general conocimien-
to que con fecha 11 de junio de 2010 el Sr.
Presidente de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona de acuerdo con la propuesta del Sr.
Director General y de acuerdo con el Conse-
jo de Estado, ha resuelto:

Primero. - Declarar la caducidad de la
concesión de Estibadora de Ponent, S.A. de
la Terminal Multipropósito del Muelle Adosa-
do del Puerto de Barcelona, por impago de
liquidaciones de tasas portuarias durante un
plazo superior a un año (artículo 123.1.b de
la Ley 48/2003 de 26 de noviembre y Condi-
ción 31.b del pliego de condiciones de la
concesión). La declaración de caducidad
conllevará la incautación de las garantías
constituidas por el concesionario y no le dará
derecho a indemnización alguna por las
obras construidas.

Segundo. - Ordenar al Sr. Secretario Gene-
ral de la Autoridad Portuaria de Barcelona
que notifique esta resolución a los interesa-
dos, a Puertos del Estado y al Consejo de
Estado.

Barcelona, 15 de junio de 2010.
El Secretario General, Román Eguinoa.

062010003252
A

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Servei de Comerç Urbà

ANUNCI

Aprovació de les bases reguladores i de la
convocatòria per a l�atorgament de tres
beques per a la realització d�estudis sobre el
comerç urbà per a l�any 2010.

La Junta de govern de la Diputació de Bar-
celona va aprovar en sessió celebrada el dia
10 de juny de 2010, els següents acords:

Primer.- Aprovar les Bases Reguladores per
a l�atorgament de subvencions mitjançant el
procediment de concurrència competitiva,
amb l�objecte de fomentar projectes/activitats
d�interès públic o social que tinguin per fina-
litat estimular tasques d�investigació que
coadjuvin a la potenciació, la innovació i la
millora del comerç, les persones i el territori
pels exercicis 2011-2012 el text íntegre de
les quals és el següent:

Segon.- Aprovar la convocatòria d�aques-
tes subvencions per un import màxim de vint
mil (20.000,00) EUR, el contingut de la qual
consta incorporat a les anteriors Bases, i pel
termini que en elles s�indica.

Tercer.- Declarar la plurianualitat de la
despesa i autoritzar la despesa que es desti-
narà a aquestes actuacions per un import de
vint mil (20.000,00) EUR amb càrrec a les
partides següents:

- partida E11 / 431 / 481 del pressupost de
la Corporació corresponent a l�exercici 2011
amb un import màxim de nou mil dos-cents
(9.200,00) EUR;

- partida E11 / 431 / 481 del pressupost de
la Corporació corresponent a l�exercici 2012
amb un import màxim de deu mil vuit-cents
(10.800,00) EUR.

Quart.- Condicionar l�efectivitat dels
acords precedents a l�existència de crèdit
adequat i suficient.

Cinquè.- Publicar al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA l�anunci de les presents Bases
Reguladores i de la convocatòria, de confor-
mitat amb allò que estableix l�article 14.3 de
l�Ordenança General de Subvencions de la
Diputació de Barcelona i l�article 124.2 del
ROAS.

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE LA
SISENA EDICIÓ DE LES �BEQUES COMERÇ I CIUTAT�
PER A LA REALITZACIÓ D�ESTUDIS SOBRE EL COMERÇ
URBÀ

Primera.- Objecte
L�Àrea de Comerç de la Diputació de Bar-

celona vol continuar impulsant l�any 2010 la
realització d�estudis de recerca universitària
sobre el comerç urbà amb la sisena edició de
les �Beques Comerç i Ciutat� i, en concret,
mitjançant l�atorgament de tres beques que
es regiran d�acord amb aquestes bases.

Les categories de les beques a atorgar són
les següents:

* Dues beques per a la realització de tesi
doctoral.

* Una beca per a la realització d�estudis
de master.

Segona.- Públic beneficiari
2.1.- Podran prendre part en aquestes

beques les persones que estiguin matricula-
des en qualsevol dels estudis de doctorat o
de màster de l�Àrea de Ciències Jurídiques,
Econòmiques, Socials o d�Arquitectura.

2.2.- Es consideraran les sol·licituds de les
persones que estiguin matriculades en altres
estudis de doctorat o de màster quan l�interès
del projecte i la seva relació amb l�objecte de
la convocatòria ho justifiquin.

2.3.- En tot cas, caldrà acreditar l�aval
d�una tutoria universitària que alhora assu-
meixi la direcció de la recerca.
Tercera.- Dotació econòmica i pagament

3.1.- La dotació econòmica és de 9.000,00
EUR per a cadascuna de les beques de tesi
doctoral i de 2.000,00 EUR per a la beca de
realització d�estudis de màster.

3.2.- De la dotació econòmica correspo-
nent a cada beca se�n farà la retenció corres-
ponent de l�IRPF, si escau.

3.3.- El pagament de la beca es començarà
a fer efectiu als tres mesos de l�acceptació de
la beca a partir de l�adjudicació, de la mane-
ra següent:

* Beca per a la realització de la tesi docto-
ral: vuit pagaments trimestrals, dels quals els
set primers corresponen al 10% del total de
l�import adjudicat i el vuitè correspon al
30%, previ informe favorable del Servei de
Comerç Urbà en base a l�informe especificat
a la clàusula onzena punt d) a presentar per
la persona beneficiària.

* Beca per a la realització d�estudis de
màster: quatre pagaments trimestrals, dels
quals els tres primers corresponen al 20% del
total de l�import adjudicat i el quart corres-
pon al 40%, previ informe favorable del Ser-
vei de Comerç Urbà en base a l�informe
especificat a la clàusula onzena punt d) a
presentar per la persona beneficiària.
Quarta.- Matèries indicatives

Si bé s�admetran totes les sol·licituds de
beques que tinguin per objecte l�estudi del
comerç urbà, a tall merament indicatiu els
projectes de recerca podran ubicar-se en
algun d�aquests àmbits:

* Comercial: Polítiques de promoció
comercial, dinamització, fidelització i noves
formes d�organització.

* Econòmic: Distribució comercial, for-
mats i competència entre ells. Evolució de
preus i productes. El sector comercial i su
incidència en la ocupació. Evolució de la
situació financera del comerç en general.

* Empresarial: Models d�expansió. Models
de distribució. Polítiques de marca. Relacions
amb els proveïdors i proveïdores. Innovació
en el comerç.

* Sociològic: Nous hàbits de consum. El
paper de la nova immigració en el comerç
com a comerciants i comerciantes i població
consumidora. Mesures de conciliació labo-
ral/professional, familiar i personal. Integra-
ció de la quotidianitat en l�entorn del
comerç. Impacte de gènere en les relacions
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de comerç. Responsabilitat social corporati-
va.

* Urbanístic: L�urbanisme comercial,
models urbanístics. La importància del
comerç en la planificació urbana. L�impacte
de les grans superfícies en l�ordenació de les
ciutats de les ciutats. El comerç i la ciutat dis-
persa.

* Jurídic: Anàlisi de la normativa estatal,
autonòmica i local i la seva incidència sobre
la regulació del comerç. Gestió dels centres
comercials urbans. Anàlisi de la regulació,
aplicacions i futur del comerç electrònic, etc.
Cinquena.- Presentació de sol·licituds

5.1.- Un cop les Bases hagin estat publica-
des al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Bar-
celona i en el Tauler d�anuncis de la Corpo-
ració, qui tingui interès podrà presentar fins
el 3 de novembre de 2010 la sol·licitud per
prendre part en la convocatòria, mitjançant
el model d�instància normalitzat adreçat a
l�Excm. Sr. President de la Diputació de Bar-
celona (Àrea de Comerç), que caldrà presen-
tar en el Registre General de la Corporació, o
bé per qualsevol dels mitjans que estableix
l�article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Adminis-
tracions Públiques i del Procediment Admi-
nistratiu Comú.

5.2.- Les instàncies hauran d�anar acom-
panyades dels documents següents:

* Document núm. 1: Fotocòpia del DNI o
del passaport.

* Document núm. 2: Currículum, d�una
extensió màxima de tres pàgines, que haurà
de contenir una relació dels treballs, les
publicacions i la resta d�activitats que acredi-
tin l�experiència investigadora de l�aspirant,
en el seu cas.

* Document núm. 3: Certificació acadèmi-
ca. En concret:

a) Per a l�alumnat de màster: Còpies com-
pulsades del títol acadèmic i de l�expedient
acadèmic que permet l�accés al master, i
còpia compulsada de la matrícula del màster.

b) Per a l�alumnat de doctorat: Còpies
compulsades del Diploma d�Estudis Avançats
i de l�expedient acadèmic del doctorat, o
còpies compulsades del Títol de Màster uni-
versitari i de l�expedient acadèmic del màs-
ter, i còpia compulsada de la matrícula del
doctorat.

* Document núm. 4: Memòria en un
màxim de 15 pàgines (lletra arial, tipus 11, a
un espai i mig, i a doble cara) que haurà de
contenir:

a) L�objecte de la recerca en el marc més
general de la recerca curricular i els resultats
esperats.

b) La metodologia prevista.
c) La durada de la recerca i les seves eta-

pes.
La llengua vehicular d�aquesta memòria

serà el català.
* Document núm. 5: Document signat pel

professor o professora universitària que assu-
meix la tutoria de la investigació i la direcció
de la recerca.

* Document núm. 6: Comunicació d�altres

ajuts atorgats amb la mateixa finalitat, o que
l�aspirant tingui la intenció de demanar.

Tota la documentació s�ha de presentar en
format de paper DIN A-4 i en suport CD o
qualsevol altre tipus de suport digital.
Sisena.- Criteris per a la selecció i
l�avaluació de les sol·licituds

Les sol·licituds es valoraran d�acord amb
els mèrits i el barem de deu punts següents:

a) Projecte d�investigació, on es valorarà
entre d�altres el caràcter innovador del pro-
jecte, l�aplicació pràctica del mateix, i l�ela-
boració de la memòria: fins a cinc (5) punts.

b) Valoració currículum, on es valoraran
entre d�altres les publicacions i l�experiència
investigadora i laboral: fins a tres (3) punts.

c) Expedient acadèmic: fins a un (1) punt.
d) Altres mèrits: fins a un (1) punt.

Setena.- Durada
7.1.- La realització i el lliurament dels tre-

balls de recerca al Servei de Comerç Urbà de
l�Àrea de Comerç de la Diputació de Barce-
lona tindran un termini màxim, a comptar
des de l�acceptació, d�un any natural per a
les beques destinades a estudis de master i de
dos anys naturals per a les beques destinades
a tesi doctoral.

7.2.- En el cas de tesi doctoral, el lliura-
ment del treball haurà d�anar acompanyat
d�una certificació del dipòsit previ a la seva
qualificació. En el cas del master juntament
amb el lliurament de l�estudi o treball final,
caldrà aportar una certificació de la direcció
del treball conforme aquest ja està finalitzat.
Vuitena.- Òrgan de selecció

L�atorgament de les beques es realitzarà
mitjançant una comissió de selecció que
estarà constituïda per representants d�aquesta
Corporació, d�entitats del món institucional,
universitari i empresarial, i serà presidida pel
President delegat de l�Àrea de Comerç de la
Diputació de Barcelona o persona en qui
delegui, que podrà fer ús, en cas d�empat, del
vot de qualitat.
Novena.- Resolució de la convocatòria

9.1.- L�òrgan de selecció a la vista de les
sol·licituds presentades i dels mèrits al·legats,
proposarà l�adjudicació de les beques en el
termini màxim de tres mesos des de la data
de tancament de la convocatòria. En cas de
no resoldre�s de manera expressa, es conside-
rarà desestimada la sol·licitud.

9.2.- La comissió de selecció podrà decla-
rar desertes aquelles beques en les que els
treballs presentats es consideri que no són
meritoris de ser seleccionats en la categoria
de presentació. Tanmateix, en aquest supòsit
es podran reconduir les quantitats no atorga-
des en les beques declarades desertes cap al
reconeixement d�altres treballs en altres cate-
gories, sempre que existeixi suficient dotació
econòmica i que es considerin igualment
meritoris de beca.

9.3.- L�òrgan de selecció elevarà una llista
complementària de candidatures suplents
d�entre les no seleccionades, en ordre de pre-
lació, pel cas que es produïssin renúncies o
revocacions entre les adjudicacions.

Desena.- Naturalesa de les beques
La concessió de la beca no suposa relació

laboral, vinculació administrativa o prestació
de serveis de cap mena entre el beneficiari i
la Diputació de Barcelona, ni donarà lloc a la
seva alta ni cotització a la Seguretat Social.
Onzena.- Obligacions de les persones
beneficiàries i justificació de la beca

Qui tingui adjudicada una beca haurà de
complir les obligacions següents:

a) Acceptació de l�ajut: es farà mitjançant
un document que facilitarà al Servei de
Comerç Urbà juntament amb la notificació
de concessió de la beca, que caldrà retornar
signat. La no acceptació de l�ajut dins el ter-
mini de vint dies, comptat des de la recepció
de la notificació segons la qual ha estat con-
cedida la beca, comportarà la revocació de
l�ajut.

b) Redacció de l�estudi o treball en llengua
catalana.

c) Presentar l�estudi o treball final dins els
terminis establerts, en format de paper DIN
A-4 i en suport CD o qualsevol altre tipus de
format digital, amb dues còpies de cadascun
d�ells.

d) Facilitar, quan així sigui demanat, la
informació sobre el desenvolupament de l�es-
tudi que la Diputació de Barcelona estimi
oportuna. Com a mínim, caldrà presentar tri-
mestralment un informe sobre el procés de
desenvolupament de l�estudi.

e) La propietat intel·lectual dels estudis
que hagin obtingut un ajut serà de la persona
que realitza el treball. No obstant això, en
tota difusió o publicació que es faci del tre-
ball o projecte objecte de la beca, la persona
beneficiaria haurà d�indicar que s�ha dut a
terme �amb el suport de la Diputació de Bar-
celona� i haurà d�incorporar el logotip de la
Diputació de Barcelona en el material de
difusió o en la publicació del treball, d�acord
amb el format i el model que serà facilitat pel
Servei de Comerç Urbà.

f) L�Àrea de Comerç podrà demanar a la
persona adjudicatària de la beca que faci una
exposició pública de l�estudi davant el públic
empresarial, cultural i municipal.
Dotzena.- Revocació de la beca

En base a l�article 99 del Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s�apro-
va el text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya, relatiu a les causes de
revocació de les subvencions, la Diputació
de Barcelona procedirà a la revocació total o
parcial de la beca en els supòsits següents:

a) L�obtenció de la beca sense reunir les
condicions requerides, per ocultació o false-
jament de les dades que han motivat l�atorga-
ment.

b) L�incompliment de les condicions impo-
sades amb motiu de la concessió de la beca.

c) L�incompliment d�allò que preveuen
aquestes bases.

En el supòsit d�apreciar-se alguna causa de
revocació de la beca concedida, la Diputació
de Barcelona instarà l�inici del procediment
corresponent, d�acord amb el que preveu la
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secció quarta del capítol 9 del text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya.
Tretzena.- Modificacions

La persona beneficiària haurà de comuni-
car i justificar per escrit qualsevol modifica-
ció que afecti el desenvolupament del pro-
jecte de recerca. Les modificacions requeri-
ran la prèvia aprovació expressa per part de
l�Àrea de Comerç, per tal de mantenir la
beca.
Catorzena.- Publicitat

Aquestes Bases es publicaran en el BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona i se
sotmetran a informació pública per un perío-
de de 20 dies a partir del dia següent a la
seva publicació. Una referència de l�anunci
s�inserirà en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.

Barcelona, 14 de juny de 2010.
La Secretaria Delegada. Ferran Gonzalo

Sánchez.

022010019014
A

Servei de Contractació

ANUNCI D�ADJUDICACIÓ
PROVISIONAL DE CONTRACTE

De conformitat amb el que disposa l�arti-
cle 135.3 de la Llei 30/2007, de 30 d�octu-
bre, de Contractes del Sector Públic, es fa
pública l�adjudicació provisional del contrac-
te següent:
1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Diputació de Barcelona.
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes
Corporatius.

b) Dependència que tramita l�expedient:
Servei de Contractació.

c) Núm. d�expedient:2009/5855.
2. Objecte del contracte

a) Tipus de contracte: Serveis.
b) Descripció de l�objecte: Servei de man-

teniment i suport tècnic de l�equipament
microinformàtic de la Diputació de Barcelo-
na.

c) Lots: No.
3. Tramitació de l�expedient i procediment
d�adjudicació

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert amb més d�un crite-

ri d�adjudicació.
4. Pressupost de licitació

a) Pressupost màxim de licitació:
517.383,45 EUR, IVA exclòs. (Preus unitaris).

b) Valor estimat: 1.034.766,90 EUR IVA
exclòs. (Preus unitaris)

5. Adjudicació provisional
a) Data: 10 de juny de 2010
b) Contractista: Fujitsu Technology Solu-

tions, SAU.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import estimat d�adjudicació:

517.383,45 EUR, IVA exclòs. (Preus unitaris).

Barcelona, 15 de juny de 2010.
La Secretària delegada, Anna Majó Capi-

lla.

022010019133
A

Servei de Contractació

ANUNCI D�ADJUDICACIÓ 
DEFINITIVA DE CONTRACTE

De conformitat amb el que disposa l�arti-
cle 138 de la Llei 30/2007, de 30 d�octubre,
de Contractes del Sector Públic, s�anuncia
l�adjudicació definitiva del contracte següent:
1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Diputació de Barcelona -
Gerència de Serveis de Biblioteques

b) Dependència que tramita l�expedient:
Servei de Contractació

c) Núm. d�expedient: 2009/11580
d) Adreça d�Internet del perfil de contrac-

tant: www.diba.cat/perfilcontractant
2. Objecte del contracte

a) Tipus de contracte: Subministrament
b) Descripció de l�objecte: Acord marc

amb un empresari per al subministrament de
memòries USB per a atendre les necessitats
de les biblioteques de la Xarxa de Bibliote-
ques Municipals.

c) Lots: No
d) Mitjà i data de publicació de l�anunci

d�adjudicació provisional:
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barce-

lona de 12 de maig de 2010
3. Tramitació de l�expedient i procediment
d�adjudicació

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Negociat sense publicitat

4. Pressupost base de licitació
a) Import net: 29.500,00 EUR IVA exclòs

(preus unitaris)
b) IVA (18%): 5.310,00 EUR
c) Import total: 34.810.00 EUR (preus uni-

taris)
5. Adjudicació

a) Data: 10 de juny de 2010
b) Contractista: 7 Bis, SL
c) Import net: 29.500,00 EUR IVA exclòs

(preus unitaris)
IVA (18%): 5.310,00 EUR
Import total: 34.810,00 EUR (preus unita-

ris)
Barcelona, 11 de juny de 2010.
La Secretària delegada, Anna Majó Capi-

lla.

022010018979
A

Servei de Contractació

ANUNCI

De conformitat amb el que disposa l�arti-

cle 138 de la Llei 30/2007, de 30 d�octubre,
de Contractes del Sector Públic, es fa pública
l�adjudicació definitiva del contracte següent:
1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Diputació de Barcelona
b) Dependència que tramita l�expedient:

Direcció de Comunicació
c) Número de l�expedient: 2009/0011604
d) Adreça d�Internet del perfil del contrac-

tant: www.diba.cat/perfilcontractant/inici.asp
2. Objecte del contracte

Tipus: Contracte de serveis.
b) Descripció: Conceptualització artística i

escenogràfica, senyalització, decoració i con-
dicionament del recinte, la producció dels
audiovisuals i la realització de l�acte institu-
cional de lliurament de la 6a. Edició dels Pre-
mis a les millors iniciatives locals de Medi
Ambient de la Diputació de Barcelona

c) Lots: No.
d) CPV: 79950000-8
e) Acord Marc: No procedeix.
f) Sistema dinàmic d�adquisicions: No pro-

cedeix.
g) Mitjà de publicació de l�anunci de lici-

tació: No procedeix.
h) Data de publicació de l�anunci de licita-

ció: No procedeix
3. Tramitació, de l�expedient i procediment
d�adjudicació

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Negociat sense publicitat.

4. Pressupost base de licitació
Import net: 40.000 EUR.
IVA (16%): 6.400 EUR.
Import total: 46.400 EUR.

5. Adjudicació
a) Data: 10 de juny de 2010
b) Contractista: Trànsit Projectes, SL
c) Import d�adjudicació: Import net:

38.600 EUR.
IVA (16%): 6.176 EUR.
Import total: 44.776 EUR.
Barcelona, 14 de juny 2010.
La Secretària delegada, Laura Esquerda

Fontanills.

022010019147
A
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