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Barcelona BOP), termini durant el qual es pot
examinar i formular-hi les al·legacions perti-
nents, abans de la seva aprovació definitiva
per l'òrgan municipal competent, i tenir-lo
per aprovat definitivament, sempre i quan no
s'hagin formulat al·legacions en el termini
d'informació pública que facin palesa la
necessitat d'introduir-hi modificacions o la
suspensió de la licitació i encarregar a la
Societat Municipal BIM/sa la gestió de l'ac-
tuació."

L'expedient restarà exposat al públic pel
termini de trenta dies al Departament de Ser-
veis Jurídics �Secretaria de Districte de
Sarrià-Sant Gervasi (Cr. Anglí, 31, planta pri-
mera, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00
h i dimarts i dijous de 16.30 a 18:00 h. Tel.
93 261 65 93). Dins el termini esmentat, que
començarà a comptar a partir de l'última de
les publicacions (en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA), els interessats podran examinar-
lo, amb cita prèvia, i presentar les al·lega-
cions que considerin pertinents.

Barcelona, 21 d'abril de 2010.
El Cap del Departament de Serveis Jurídics

�Secretaria, Ricard González i Soriano.

022010012729
A

Barcelona
Institut Municipal de Persones 

amb Discapacitat

ANUNCI

Reunit el Consell Rector de l'Institut Muni-
cipal de Persones amb Discapacitat de Barce-
lona en sessió ordinària el dia 17 de març de
2010 va acordar el canvi de domicili de l'Ins-
titut Municipal de Persones amb Discapaci-
tat, que tindrà la seva seu al Carrer València
número 344 de Barcelona i va facultar al Pre-
sident de l'Institut per adoptar les mesures
necessàries per fer-lo efectiu.

Es fa públic per a general coneixement.
Barcelona, 22 d'abril de 2010.
La Secretària delegada, Adriana Payola i

Planella.

022010012699
A

Barcelona
Institut Municipal de Serveis Socials

ANUNCI

El Consell Rector de l'Institut Municipal de
Serveis Socials de Barcelona en sessió de 20
d'abril de 2010 va acordar.

1r) Delegar, d'acord amb allò previst a
l'article 40.2 de la Llei 30/2007 de contractes
del sector públic (LCSP), en el President de
l'IMSSB l'adopció dels actes que es relacio-
nen a continuació respecte aquells contractes
que siguin de la competència del Consell
Rector:

a) l'adjudicació definitiva i l'aprovació
dels corresponents documents de gestió pres-
supostària;

b) el reajustament d'anualitats i la redistri-
bució de les autoritzacions i/o disposicions
aprovades;

c) la formalització del contracte;
d) la designació del responsable del con-

tracte, la del coordinador en matèria de segu-
retat i salut en l'execució de l'obra;

e) l'aprovació del pla de seguretat i salut
en el treball;

f) l'aprovació del programa de treball;
g) la modificació del contracte en els

supòsits de fusió per absorció, escissió, apor-
tació o transmissió d'empreses o branques
d'activitats de les mateixes;

h) Les modificacions del contracte, encara
que siguin successives, que impliquin, aïllada
o conjuntament, alteracions del preu de con-
tracte en més o en menys sempre i quan no
superin el 20% del preu primitiu del contrac-
te, IVA exclòs;

i) La pròrroga dels contractes sempre que
estigui prevista en el plec de clàusules admi-
nistratives particulars, que no impliquin
modificació del contracte;

j) la revisió de preus sempre que estigui
prevista en el plec de clàusules administrati-
ves particulars;

k) l'aprovació de la certificació final en els
contractes d'obres;

l) la liquidació del contracte sense saldo o
amb saldo resultant a favor de l'Institut;

m) la cancel·lació i/o devolució de les
garanties constituïdes;

n) la imposició de penalitzacions per
demora previstes en el plec de clàusules
administratives particulars;

o) La imposició de sancions per incompli-
ment que no superin individualment l'import
de 150.000 EUR;

p) la resolució del recurs especial en matè-
ria de contractació i, si procedeix, l'adopció
de mesures provisionals.

2n) Establir que es donarà compte al pri-
mer Consell Rector que es celebri de les reso-
lucions adoptades en virtut d'aquest acord.

Es fa públic per a general coneixement.
Barcelona, 22 d'abril de 2010.
La Secretaria delegada, Adriana Payola i

Planella.

022010012697
A

Barcelona
Institut Municipal de Serveis Socials

ANUNCI

Reunit el Consell Rector de l'Institut Muni-
cipal de Serveis Socials de Barcelona en ses-
sió extraordinària el dia 20 d'abril de 2010
va acordar el canvi de domicili de l'Institut,
que tindrà la seva seu al Carrer València
número 344 de Barcelona i va facultar al Pre-
sident de l'Institut per adoptar les mesures
necessàries per fer-lo efectiu.

Es fa públic per a general coneixement.
Barcelona, 22 d'abril de 2010.
La Secretària delegada, Adriana Payola i

Planella.

022010012698
A

Collbató

ANUNCI

En sessió de Junta de Govern Local de data
26 d'abril de 2010 es va aprovar el Plec de
Clàusules Administratives Particulars que ha
de regir la licitació del contracta de serveis
de piscina municipal d'estiu i activitats espor-
tives complementàries, seguint la tramitació
urgent, mitjançant procediment obert.
1. Entitat adjudicadora:

Ajuntament de Collbató
2. Objecte:

Serveis de piscina municipal d'estiu i acti-
vitats esportives complementàries.

3. Tramitació:
Urgent

4. Procediment d'adjudicació:
Obert

5. Pressupost base de licitació:
34.390,52 EUR (IVA exclòs), millorable a

la baixa.
6. Presentació de sol·licituds de participació:

* Termini: 8 dies naturals a comptar des
del següent a la publicació del present edic-
te.

* Documentació a presentar: la que exi-
geix el PCAP amb les característiques que
s'hi refereixen.

* Lloc de presentació: Registre general
d'entrada de l'Ajuntament de Collbató.
Carrer Bonavista, 2. 08293 Collbató. A l'a-
tenció de la secretaria. Telèfon:
93.777.01.00. Fax: 93.777.06.50.
7. Obertura de proposicions econòmiques:

Tindrà lloc a la Sala de Juntes, el segon
dilluns en que se celebri Junta de Govern
Local, després del darrer dia que finalitzi el
termini per a la presentació de pliques, a les
18 hores.
8. Garanties:

Garantia definitiva per import del 5% del
pressupost adjudicat.
9. Subjecte a Condicions Especials
d'Execució previstes al PCAP:

L'inici de la prestació del servei i obertura
de la piscina municipal serà el dia 19 de juny
de 2010 d'acord amb la documentació que
figura a l'expedient administratiu.
10. Criteris a tenir en compte en
l'adjudicació:

Criteris a tenir en compte per 
l'adjudicació§ Puntuació#

Criteris avaluables de forma automàtica:
fins a 85 punts.§

#

E871831
Rectángulo

E871831
Rectángulo


