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Decret-llei 13/2009, de 26 d�octubre de
2009:

- Adequació del Servei d�Atenció a Immi-
grants Estrangers i Refugiats i del centre per
l�Equip d�Atenció a la Infància i l�Adolescèn-
cia de Sants, amb un pressupost de
999.999,99.-EUR, IVA inclòs.

- Rehabilitació del Centre Obert per a la
Infància i l�Adolescència Les Corts, amb un
pressupost de 850.000.-EUR IVA inclòs.

- Rehabilitació Centre Serveis Socials Can
Felipa, amb un pressupost de 488.043.-EUR.
IVA inclòs.

- Rehabilitació Centre Serveis Socials Gar-
cilaso, amb un pressupost de 834.720.-EUR
IVA inclòs.

- Rehabilitació Centre Serveis Socials La
Corunya, amb un pressupost de 766.950,94
EUR IVA inclòs.

- Rehabilitació Centre Serveis Socials
Mozart, amb un pressupost de 833.553,21.-
EUR IVA inclòs.

- Rehabilitació Centre Serveis Socials
Pablo Iglesias, amb un pressupost
d�1.106.128,93.-EUR. IVA inclòs.

- Rehabilitació Centre Serveis Socials Sal-
vador Mundi, amb un pressupost
d�1.386.692,81.-EUR IVA inclòs.

- Rehabilitació Centre Serveis Socials
Sants, amb un pressupost de 460.318,28.-
EUR IVA inclòs.

Es declara, conforme allò establert als arti-
cles 16 i 17 del Reial Decret-llei 13/2009, de
26 d�octubre de 2009, i els articles 50 i 86 de
la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim
jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, l�aplicació
de la tramitació d�urgència als procediments
per a l�aprovació dels projectes.

Els esmentats projectes se sotmeten a
informació pública durant un termini de 20
dies hàbils, a comptar des de l�endemà de la
darrera publicació d�aquest anunci en el BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA o en el Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya; a més a
més, aquest anunci es publicarà en el tauler
d�edictes de la Corporació i en la gaseta
municipal. Els projectes poden ser consultats
en la secretaria tècnicojuridica de l�Àrea
d�acció social i ciutadania, situada a l�Avda
Diagonal, 233, 6ª planta, de dilluns a diven-
dres, de 9 a 14 hores.

Es considerarà que, en cas que no es for-
mulin al·legacions durant el termini d�infor-
mació pública, les aprovacions inicials dels
esmentats projectes esdevindran definitives
sense necessitat de noves resolucions.

Es fa públic per a general coneixement.
Barcelona, 5 de febrer de 2010.
El Secretari delegat, José Fernández Pérez.

022010003572
A

Barcelona

ANUNCI

1. Entitat adjudicadora

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

Direcció de Serveis d�Administració del Sec-
tor de Serveis Generals i Coordinació Territo-
rial.

c) Número de Contracte: 09003827.
d) Expedient: 495/09.

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l�objecte: Les tasques de

supervisió, assessorament tècnic i control
relatiu a la qualitat dels serveis de neteja dels
edificis i locals municipals de l�Ajuntament
de Barcelona.

b) Lloc d�execució: Ciutat de Barcelona.
c) Termini d�execució: 24 mesos.

3. Tramitació, procediment i forma
d�adjudicació

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: oferta econòmicament més

avantatjosa.
4. Pressupost base de licitació

a) Import total: 222.412,47 EUR IVA
inclòs.
5. Garantia provisional

6.672,37 EUR.
6. Obtenció de documentació i informació

a) Administració del Sector de Serveis
Generals, Pl. Sant Miquel, 4-5, planta entre-
sol, Edifici Nou (08002) Barcelona. Tel. 93-
402.72.09. Fax 93-402.32.98.

b) Per a obtenir més informació podeu
consultar la web de l�Ajuntament de Barcelo-
na: www.bcn.cat, Perfil de Contractant.
7. Requisits específics del contractista

En el present contracte no s�exigeix classi-
ficació, sense perjudici de l�acreditació per
part dels empresaris de la precisa solvència
econòmica, financera i tècnica o professio-
nal, per a la qual cosa s�estableixen els
següents criteris:

- Haver obtingut durant els darrers últims 3
exercicis econòmics una mitjana en la xifra
de negocis global de 250.000, 00 EUR.

- Haver realitzat un mínim de tres treballs
similars al del present contracte en els darrers
tres anys amb expressió dels imports, dates i
beneficiaris públics o privats d�aquells tre-
balls.

- Disposar en la plantilla d�un Tècnic
Mig/Superior de la branca d�informàtica,
econòmica o d�organització.
8. Presentació de les ofertes o de les
sol·licituds de participació

a) Lloc de presentació: Oficina del Registre
General de l�Ajuntament de Barcelona situa-
da a Pl. Sant Miquel, 4-5 pl. Planta baixa, -
Edif. Novíssim.

b) Data límit de presentació: El termini per
a la presentació de les proposicions serà de
15 dies naturals a partir del dia següent de la
publicació d�aquest anunci.

c) Termini durant el qual el licitador estarà
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos.
9. Altres informacions

- Obertura d�ofertes: La Mesa de contracta-

ció es reunirà a partir del primer dia hàbil
després de la finalització del termini de pre-
sentació de proposicions, en el dia i lloc que
oportunament es comunicarà als concur-
sants.
10. Despeses d�anuncis

Les despeses de l�anunci aniran a càrrec
de l�adjudicatari.

Barcelona, 4 de febrer de 2010.
El Secretari delegat, Antoni Galiano i Bara-

jas.

022010003573
A

Barcelona

ANUNCI CORRECCIÓ ERRADES

Vista la publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, número 311, annex I, del dia
29 de desembre de 2009 dels Preus públics
municipals per al 2010 i anys següents pels
serveis dels equipaments dels districtes i les
instal·lacions esportives municipals, pels ser-
veis de recollida de residus comercials i
industrials assimilables a municipals i de
prestació de serveis especials de neteja i
recollida de residus municipals; per les acti-
vitats culturals de cursos, seminaris i congres-
sos prestades per l�Arxiu municipal adminis-
tratiu, els arxius municipals de districte i els
arxius centrals dels sectors, i pels serveis de
reproducció i comunicació de documents,
sense caràcter d�expedient administratiu, pro-
duïts per l�Ajuntament de Barcelona i prestats
per l�Arxiu municipal administratiu, els arxius
municipals de districte i els arxius centrals
dels sectors, aprovats per la Comissió de
Govern de l�Ajuntament de Barcelona en
data 2 de desembre de 2009, i vista la
correcció d�errades publicada en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, número 12, del dia
14 de gener de 2010, s�han detectat les
següents errades de publicació:
Instal·lacions esportives del districte de Sarrià
- Sant Gervasi - Centre Esportiu Municipal
Putxet

On diu:
�Abonats-Quota 2 dies/setm�
Hauria de dir:
�Abonats-Quota 2 dies/setm: 42,40 EUR.�

Instal·lacions esportives del districte de
Gràcia - Poliesportiu Municipal Perill

On diu:
�Tarifes que inclouen el servei de Well-

ness i que s�aplicaran quan entre en funcio-
nament el nou espai

Abonats - Quota A matins: 82,34 EUR.�
Hauria de dir:
�Tarifes que inclouen el servei de Well-

ness i que s�aplicaran quan entri en funciona-
ment el nou espai

Abonats - Quota A matins: 26,26 EUR.�
Instal·lacions esportives del districte de
Gràcia - Camp Municipal de Futbol Nou
Sardenya

Biblioteca General
Ajuntament de Barcelona

Biblioteca General
Ajuntament de Barcelona
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On diu:
�Lloguers
Entrenaments (menors de 18 anys) 1 h:

27,11 EUR.
Competició Adults: 75,13 EUR.
Competició (menors 18 anys): 54,09 EUR.
Il·luminació: 7,97 EUR.�
Hauria de dir:
�Lloguers
Entrenaments (menors de 18 anys) 1 h:

29,39 EUR.
Competició Adults: 81,45 EUR.
Competició (menors 18 anys): 58,64 EUR.
Il·luminació: 8,64 EUR.�

Instal·lacions esportives del districte de
Horta- Guinardó - Centre Esportiu Municipal
Mundet

On diu:
� Cursets piscina Primària
Cursos de natació 1h/set: 14,00 EUR.�

Hauria de dir:
� Cursets piscina Primària
Cursos de natació 1h/set: 15,00 EUR.�

Instal·lacions Esportives del districte de Sant
Martí - Camp Municipal de Futbol Sant Martí
de Provençals

On diu:
�Competicions sènior partit: 45,00 EUR.
Llum dues torretes: 5,00 EUR.
Llum quatre torretes partit: 26,20 EUR.�
Hauria de dir:
�Competicions sènior partit: 70,00 EUR.
Llum dues torretes: 5,50 EUR.
Llum quatre torretes partir: 29,00 EUR.�
Barcelona, 5 de febrer de 2010.
El Secretari General, Jordi Cases i Pallarés.

022010003640
A

El Bruc

ANUNCI

De conformitat amb el que preveu l�article
48 del Text Refós de la Llei d�Urbanisme
Decret Legislatiu 1/2005, i l�article 57 del
Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual
s�aprova el Reglament de la Llei d�Urbanis-
me, s�exposa al públic durant el termini d�un
més a comptar de l�endemà d�aquesta publi-
cació, l�expedient promogut per l�empresa
New Iberital, S.L. de legalització de les obres
realitzades a la Masia Casa Vella situada dins
del paratge de Sant Pau de la Guàrdia del
terme municipal del Bruc.

El Bruc, 28 de gener de 2010.
L�Alcalde accidental, Raül Ramos Portillo.

022010002937
A

El Brull

EDICTE

El Ple de l�Ajuntament en sessió de data 21
de desembre de 2009, va aprovar inicialment
l�expedient de modificació del pressupost
núm. 3/09 de suplement de crèdit amb base

a baixa d�altres partides i incorporació de
romanent de tresoreria.

Igualment es va acordar sotmetre�l a infor-
mació pública per termini de quinze dies per
tal de que els interessats puguin formular les
al·legacions i observacions que estimin perti-
nents i que en el supòsit que contra l�aprova-

ció inicial no s�hi formuli cap al·legació s�en-
tendrà definitivament aprovat.

El pressupost introduïdes les modificacions
acordades durant l�exercici queda, resumit
per capítols, de la següent manera:

§

Estat de 
despeses inicials§

Modificacions 
introduïdes§ Resultant#

ESTAT DE DESPESES§ § § #

Operacions corrents§ § § #
Cap 1§ 123.300,00§ 17.500,99§ 105.799,01#
Cap 2§ 190.205,00§ 17.367,33§ 207.572,33#
Cap 3§ 350,00§ 0§ 350,00#
Cap 4§ 14.400,00§ 5.000,00§ 9.400,00#

§

Estat de 
despeses inicials§

Modificacions 
introduïdes§ Resultant#

Operacions de capital§ § § #
Cap 6§ 172.000,00§ 74.317,26§ 246.317,26#
Cap 7§ 0§ 0§ 0#
Cap 8§ 0§ 0§ 0#
Cap 9§ 6.345,00§ 0§ 6.345,00#
Procedència dels fons:§ § § #
Romanent de tresoreria§ § § 29.152,00 EUR#

Contra el present acord que és definitiu en
via administrativa podreu interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala
corresponent d�aquesta Jurisdicció del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos següents comptadors a

partir de l�endemà de la publicació del pre-
sent edicte. No obstant podreu interposar-ne
qualsevol altre que considereu convenient
per la defensa dels vostres drets.

El Brull, 25 de gener de 2010.
L�Alcalde, Ferran Teixidó Turner.

022010003041
A

Cabrera de Mar

EDICTE

La Junta de Govern Local en sessió ordinà-
ria de data 19 de gener de 2010 ha aprovat el
Padró d�Abonats del Servei Municipal
d�Aigües i el calendari de facturació del Ser-
vei Municipal d�Abastament domiciliari d�Ai-
gua Potable, dels consums corresponents a
l�any 2010, en la forma següent:
A) Facturacions mensuals

La 1a setmana del mes següent als con-

sums produïts:
Gener 10: 05/02/2010
Febrer 10: 08/03/2010
Març 10: 07/04/2010
Abril 10: 07/05/2010
Maig 10: 07/06/2010
Juny 10: 06/07/2010
Juliol 10: 06/08/2010
Agost 10: 06/09/2010
Setembre 10: 07/10/2010
Octubre 10: 08/11/2010
Novembre 10: 09/12/2010
Desembre 10: 04/01/2011

B) Facturacions trimestrals
La 1a setmana del primer mes del trimestre

natural següent als consums produïts:
1r trimestre 10: 07/04/2010
2n trimestre 10: 02/07/2010
3r trimestre 10: 02/10/2010
4t trimestre 10: 04/01/2011
L�esmentat padró i el calendari de factura-

ció aprovats inicialment se sotmeten a infor-
mació pública pel termini de 30 dies, mit-
jançant la publicació dels corresponents
Edictes en el tauler d�anuncis de la Corpora-
ció i en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA,




