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b) Procediment: obert.
c) Forma: oferta econòmicament més

avantatjosa.
4. Pressupost base de licitació

a) Import total: 2.984.089,51 EUR, IVA
inclòs.
5. Garantia provisional

No s�exigeix.
6. Obtenció de documentació i informació

a) COFEB, c/ Avinyó, 15 (08002) Barcelo-
na. Tel. 93 256 42 42.

b) Per a obtenir més informació i els plecs
del contracte podeu consultar la web de l�A-
juntament de Barcelona www.bcn.cat (perfil
del contractant).
7. Requisits específics del contractista

S�estableixen els següents criteris per pro-
cedir a la selecció de les empreses:

a) En el present contracte l�empresari,
espanyol o estranger d�Estat que no sigui
membre de la Unió Europea, haurà de dispo-
sar de la classificació que figura a la Clàusula
6 del Plec de Clàusules Administratives parti-
culars i que és la següent: Grup C, Subgrup
3, Categoria E, Grup I, Subgrup 9, Categoria
E i Grup J, Subgrup 5, Categoria E

b) Els empresaris no espanyols d�Estats
membres de la Unió Europea hauran d�acre-
ditar la precisa solvència econòmica, finan-
cera i tècnica, per a la qual cosa s�establei-
xen les condicions mínimes següents, que
hauran d�acreditar-se pels mitjans establerts a
la clàusula 7 del Plec de clàusules adminis-
tratives particulars.

- Disposar d�una xifra de negoci global
mínima igual al pressupost de licitació del
contracte en els últims tres exercicis.

- Haver realitzat un mínim de 5 obres
similars a les de l�objecte del contracte en els
últims tres exercicis.

c) Condicions especials d�execució:
Es condició especial d�execució del con-

tracte que, quan per a l�execució de l�obra,
l�adjudicatari requereixi ocupar nou perso-
nal, aquest haurà de contractar necessària-
ment treballadors que es trobin en situació
legal d�aturat de conformitat amb el que dis-
posa l�article 208 de la Llei General de la
Seguretat Social.

La contractació d�aquests treballadors es
realitzarà preferentment mitjançant el Servei
d�Ocupació de Catalunya.
8. Presentació de les ofertes o de les
sol·licituds de participació

a) Lloc de presentació: COFEB, c/Avinyó,
15. Horari de registre: de dilluns a divendres
de 8.30 h. a 17.30 h.

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

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

- Documentació a presentar: la documen-
tació administrativa a presentar serà l�exigida

en la clàusula 7 del Plec de clàusules admi-
nistratives particulars.

- Obertura d�ofertes: La Mesa de Contrac-
tació 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 licitadors.
10. Despeses d�anuncis

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

Barcelona, 16 de gener de 2009.
El Secretari delegat, Antoni Galiano i Bara-

jas.

022009001761
A

Barcelona

ANUNCI CORRECCIÓ ERRADES

Vista la publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, número 282, del dia 24 de
novembre de 2008 dels Preus públics muni-
cipals per al 2009 i anys següents pels ser-
veis, entre d�altres, serveis culturals i lloguer
d�espais del Pavelló Mies van der Rohe i 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, aprovats per
la Comissió de Govern de l�Ajuntament de
Barcelona en data 10 de setembre de 2008,
s�han detectat les següents errades:

Serveis cultural i lloguer d�espais del
Pavelló Mies van der Rohe.

On diu:
�Article 6. Data de vigència

La present regulació començarà a regir de
2009 i continuarà vigent mentre no se n�a-
cordi la modificació o derogació.�

Hauria de dir:
�Article 6. Data de vigència

La present regulació començarà a regir l�u
de gener de 2009 i continuarà vigent mentre
no se n�acordi la modificació o derogació.�

Serveis de recollida de residus comercials i
industrials assimilables a municipals i de
prestació de serveis especials de neteja i
recollida de residus municipals.

I. Preus públics per la prestació del servei
de recollida de residus comercials i indus-
trials assimilables als municipals.

2.1 Tarifes per petits, mitjans i importants
generadors: (segon quadre, encapçalament).

On diu:
�Classificació. Coeficient/Preu. Petit. Mitjà.

Important.
(IVA no inclòs).�
Hauria de dir:
�Classificació. Coeficient/Preu. Petit. Mitjà.

Important.
(IVA inclòs).�
II. Preus públics per a la prestació de ser-

veis espacials de neteja i recollida. Epígraf
2n, D) els preus públics a aplicar als princi-
pals residus identificats als Punts Verds són:

On diu:

�Tipus de residu. Particular.
Industrial/Comerciant.

(...)
Fluorescents i llums � Res. Especial (*).
Gratuït.
Preu Públic Banals.
(...)
Neveres i aparells CFC � Res. Especial (*).
Gratuït.
Preu Públic Banals.
(...)
Olis vegetals � Res. Especial (*).
Gratuït.
Gratuït.
Olis usats no regen. � Res. Especial (*).
Gratuït.
Preu Públic Banals.�
Hauria de dir:
�Tipus de residu. Particular.

Industrial/Comerciant.
(...)
Fluorescents i llums � Res. Especial (*).

Gratuït. Preu Públic Banals.
(...)
Neveres i aparells CFC � Res. Especial(*).

Gratuït. Preu Públic Banals.
(...)
Olis vegetals � Res. Especial (*). Gratuït.

Gratuït.
Olis usats no regen. � Res. Especial (*).

Gratuït. Preu Públic Banals.�
Barcelona, 19 de gener de 2009.
El Secretari general, Jordi Cases i Pallarès.
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EDICTE

L�Alcaldia, en data 16 de gener de 2009
va acordar: aprovar el padró de contribuents
de l�Impost sobre Béns Immobles, correspo-
nent a l�exercici 2009 i donar-li el tràmit
establert a l�article 95è, de l�Ordenança Fis-
cal General.

En compliment de l�esmentat acord,
durant el termini de quinze dies hàbils comp-
tadors des del següent al de la publicació
d�aquest anunci, s�exposa al públic l�indicat
padró a les oficines de l�Institut Municipal
d�Hisenda de Barcelona, situades a l�Av. del
Litoral núm. 30, als efectes d�examen o de
reclamació, si escau, pels interessats legítims.

De conformitat amb el calendari de cobra-
ments de les exaccions municipals de l�Ajun-
tament de Barcelona pel 2009, publicat al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona
el 22 de novembre de 2008, número 281,
pàgina 39 i 40, els terminis de pagament de
l�impost sobre béns immobles són els
següents:

a) Rebuts domiciliats (pagament en quatre
terminis):

- 1a fracció: 3 de febrer.
- 2a fracció: 4 de maig.
- 3a fracció: 3 de setembre.
- 4a fracció: 3 de desembre.

Biblioteca General
Ajuntament de Barcelona




