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Ctra. Molins-Sabadell, km. 13 nau 85 
08191 Rubí Barcelona 

El dia 30 d'abril de 2009, s'ha rebut sol·licitud d'actualització de dades en el Registre 
Electr6nic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya de I'empresa CERVEiRA, 
SISTEMAS DE PINTURAS, SL, amb NIF B08819369 . 

Us noti·fiquem, d'acord amb el que estableix I'article 58 de la Uei 30/1992, de 26 de 
novembre, de régim jurídic de les administracions públiques ¡del procediment administratiu 
comú, que la Secretaria Técnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la 
Generalitat de Catalunya, el 12 de juny de 2009 ha actualitzat les dades aportades per 
I'empresa CERVERA, SISTEMAS DE PINTURAS, SL, NIF B08819369, que es troben 
inscrites en el Registre Electrónic d'Empreses Licitadores. 

Li recordem que el seu número d'inscripció registral és el 

Aquest número registral és d' ús exclusiu de I'empresa. 

Li comuniquem, també, que disposa d'accés segur a les seves dades registrals en la 
següent adreya d'lnternet: https://reli.gencat.net. La manera d'accedir-hi és per consulta de 
dades del reglistre, mitjanyant signatura electr6nica o en el seu defecte mitjanyant el 
número d'inscripció registral indicat en I'apartat anterfor, que supleix la clau d'accés 
provisional que feien servir fins ara. Verifiqui que les dades contingudes en el Registre són 
correctes. 

Aquest expedient electr6nic té efectes jurídics per a tots els departaments, organismes, i 
altres entitats publiques de la Generalitat de Catalunya, així com també deis ens locals i 
altres organismes públics que s'hagin adherit al RELI, que podeu consultar en la pagina web 
següent: http://www.gencat.net/economia/amblits/contractacio/jcca/reli/index.lhtml 

Contra aquest acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs 
d'al9ada davant el conseller d'Economia i Finances en el termini d'un mes a partir del 
día següent a la data de la notificació, d'acord amb el qué estableixen els articles 
114 i, 115 de la L1ei 30/1992, de 26 de novembre, de régim jurídic de les 
administracíons públiques í del procediment administratiu comú. 
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