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b) Rebuts no domiciliats (pagament anual)
de l�1 de febrer a l�1 d�abril, ambdós inclo-
sos.

c) Rebuts domiciliats per primera vegada
(pagament únic): 4 de maig.

Transcorregut els esmentats terminis
d�ingrés en període voluntari, els deutes
seran exigits pel procediment de constrenyi-
ment i es meritaran els corresponents recà-
rrecs del període executiu, els interessos de
demora i, en el seu cas les costes que es pro-
dueixin, d�acord amb l�article 24è del Regla-
ment general de recaptació.

En cas de reclamació es podrà interposar,
en el termini d�un mes, recurs d�alçada, pre-
vist a l�article 46è de la Llei 1/2006, de 13 de
març, que regula el règim especial del muni-
cipi de Barcelona, previ al contenciós, el
qual s�entendrà desestimat si transcorre un
mes des de la seva interposició, sense que
se�n notifiqui resolució, restant així expedita
la via contenciosa administrativa.

En cas de desestimació expressa o tàcita
de l�esmentat recurs, es podrà interposar
recurs davant els Jutjats del Contenciós admi-
nistratiu de Barcelona en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al de la
notificació o publicació de l�acte que posi fi
a la via administrativa, si és exprés. Si no ho
fos, el termini serà de sis mesos i es comp-
tarà, per al sol·licitant i altres possibles inte-
ressats, a partir del dia següent a aquell en
què es produeixi el silenci administratiu, pel
transcurs d�un mes des de la interposició del

recurs d�alçada sense que s�hagi notificat la
seva resolució.

No obstant això, es podrà interposar qual-
sevol altre recurs que s�estimi adient.

Barcelona, 19 de gener de 2009.
El Secretari general, Jordi Cases i Pallarès.

022009001768
A

Barcelona

ANUNCI CORRECCIÓ ERRADA

Vista la publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, número 313, annex I, del dia
30 de desembre de 2008 de les Ordenances
Fiscals per al 2009 i anys següents aprovades
definitivament pel Plenari del Consell Muni-
cipal de l�Ajuntament de Barcelona en data
19 de desembre de 2008, s�ha detectat la
següent errada:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.1.
REGULADORA DE L�IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES

ANNEX. B. INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS, DE
CONDICIONAMENTS I COMPLEMENTÀRIES

On diu:

�7. Emmagatzematge
- Instal·lació de tancs de glp

Pb = 4.834,59 + 181,2512 * _(PV)
(...)
- Emmagatzematge de combustibles

líquids
Pb = 6.016,41 + 594.4772 * _V
(...)
- Emmagatzematge de productes químics
Pb = 11.817,921 + 297,2386 * _V
(...)

8. Gas
- Instal·lacions receptores de gas
Pb = 6.088,02 + 2,0054 * _Q�

Hauria de dir:

�7. Emmagatzematge
- Instal·lació de tancs de glp
Pb = 4.834,59 + 181,2512 * √(PV)
(...)
- Emmagatzematge de combustibles

líquids
Pb = 6.016,41 + 594.4772 * √V
(...)
- Emmagatzematge de productes químics
Pb = 11.817,921 + 297,2386 * √V
(...)

8. Gas
- Instal·lacions receptores de gas
Pb = 6.088,02 + 2,0054 * √Q
Barcelona, 19 de gener de 2009.
El Secretari general, Jordi Cases i Pallarès.

022009001755
A

Barcelona

ANUNCI CORRECCIÓ ERRADES

Vista la publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, número 314, annex IX, del
dia 31 de desembre de 2008 dels Preus
públics municipals per al 2009 i anys

següents pels serveis dels equipaments dels
districtes i les instal·lacions esportives muni-
cipals, aprovats per la Comissió de Govern
de l�Ajuntament de Barcelona en data 3 de
desembre de 2008, s�han detectat les
següents errades:

Equipaments de districte de Sant Martí -

CC Besòs.
On diu:
�Equip so 1000w (portàtil)�.
Hauria de dir:
�Equip so 100w (portàtil)�.

§ Abonats § No abonats #

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE DISTRICTE DE GRÀCIA - POLIESPORTIU

MUNICIPAL CLAROR#

On diu:§ § #
Entrades puntuals§ § #
Adults (amb accés a activitats - nou servei) § 10,85§ #
Tarja rosa amb accés a activitats§ 4,60§ #
Infantil§ 4,60§ #
Hauria de dir:§ § #

§ Abonats § No abonats #

Entrades puntuals§ § #
Adults (amb accés a activitats - nou servei)§ § 10,85#
Tarja rosa amb accés a activitats§ § 4,60#
Infantil§ § 4,60#
On diu:§ § #
Iniciació esportiva§ § #
Escola de dansa - 2 dies per setmana§ 1,71§ 33,15#
Hauria de dir:§ § #
Escola de dansa - 2 dies per setmana§ 21,71§ 33,15#

§ 2008-09 § 2009-10 #

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE DISTRICTE DE SANT MARTÍ - COMPLEX ESPORTIU

MUNICIPAL BAC DE RODA#

On diu:§ § #
Altres programes§ § #

Campus estiu setmana§ § 87,65#

§ 2008-09 § 2009-10 #

(...)§ § #
Abonament ent. personal 2xmen.§ § 60,90#

i§ § #
Sessió pilates§ 28,95§ #
Sessió pilates no abonat§ 40,55§ #

Biblioteca General
Ajuntament de Barcelona
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§ 2009 #

Hauria de dir:§ #
Altres programes§ #

Campus estiu setmana§ 87,65#
(...)§ #

Abonament ent. personal 2xmen.§ 60,90#
i§ #

Sessió pilates§ 28,95#
Sessió pilates no abonat§ 40,55#

(1) Promoció familiar per menors de 20
anys 3r membre 34, 30 i a partir 4t gratuït.

(*) En quota familiar per menors de 20
anys amb dues quotes d�abonat.

(**) Preus vigents per temporada octubre a
juny.

Barcelona, 19 de gener de 2009.
El Secretari general, Jordi Cases i Pallarès.

022009001763
A

Barcelona
Districte de les Corts

ANUNCI

De conformitat amb el disposat per l�art.
93.2 del R.D.L. 2/2000 de 16 de juny pel
qual s�aprova el T.R. de la LCAP, es fa públi-
ca l�adjudicació del contracte següent:

Contracte núm.: 08002941.
Expedient núm.: 08-01-000021.
Òrgan de contractació: Districte de les

Corts. Pl. Comas, 18. Tel. 93 291 64 36; Fax
93/291 64 33.

Objecte: Obres d�arranjament del carrer
Taquígraf Garriga, entre l�Avinguda de Sarrià
i la Plaça Can Rosés.

Tramitació: Ordinària.
Procediment: Obert.
Forma: Concurs.
Preu licitació: 1.063.852,29 EUR (IVA

inclòs).
Núm. ofertes rebudes: 17.
Adjudicatari: Auxiliar de Obra Civil, S.A.
Import adjudicació: 830.000,00 EUR (IVA

inclòs).
Data adjudicació: 25 de novembre del

2008.
Barcelona, 13 de gener del 2009.
El Secretari delegat, Pedro Serra Rodrí-

guez.

022009001307
A

Barcelona
Districte de les Corts

ANUNCI

De conformitat amb el disposat per l�art.
93.2 del R.D.L. 2/2000 de 16 de juny pel
qual s�aprova el T.R. de la LCAP, es fa públi-

ca l�adjudicació del contracte següent:
Contracte núm.: 08002925.
Expedient núm.: 08-01-000020.
Òrgan de contractació: Districte de les

Corts. Pl. Comas, 18. Tel. 93 291 64 36; Fax
93/291 64 33.

Objecte: Obres d�arranjament del carrer
Jordi Girona entre els carrers Gran Capità i
Tinent Coronel Valenzuela.

Tramitació: Ordinària.
Procediment: Obert.
Forma: Concurs.
Preu licitació: 1.838.023,25 EUR (IVA

inclòs).
Núm. ofertes rebudes: 22.
Adjudicatari: Construcciones y Servicios

Faus, S.A.
Import adjudicació: 1.337.713,32 EUR

(IVA inclòs).
Data adjudicació: 19 de desembre del

2008.
Barcelona, 13 de gener del 2009.
El Secretari delegat, Pedro Serra Rodrí-

guez.

022009001311
A

Barcelona
Districte de Sarrià-Sant Gervasi

EDICTE

Des del Departament de Llicències i Ins-
pecció del Districte de Sarrià-Sant Gervasi es
segueix l�expedient número 05-08-00015
relatiu a ordre d�enderroc del c Balmes 402
02 02 de Barcelona. Intentada la notificació a
Ignasi Fernández Cue de la resolució del
Gerent del Districte de data 20 de juny de
2008 no s�ha pogut practicar. Aquesta resolu-
ció diu literalment el següent:

�Atès l�incompliment de la resolució de
data 18 de març de 2008, comprovat en la
inspecció del 18 de juny de 2008;

Atès l�article 81 de la Llei 22/1998, de 30
de desembre, de la carta municipal de Barce-
lona;

Proposo la resolució següent:
Imposar a Fernández Cue, Ignasi una

multa coercitiva de 300 EUR.
Reiterar l�ordre de 18 de març de 2008 per

tal que es procedeixi a retirar: Conjunt de tes-
tos i jardineres instal·lats irregularment sobre
suports metàl·lics, volant-hi fora línia dels
ampits de les finestres de façana lateral i pos-
terior de l�habitatge.

Advertir-li que, un cop transcorregut el ter-
mini fixar en l�esmentada ordre sense que
s�hagi acomplert, se li podrà imposar una
nova multa coercitiva amb un import de fins
a 601,01 EUR.

En cas d�incompliment de la precedent
ordre es podrà donar trasllat de les actua-
cions al Ministeri Fiscal perquè adopti les
mesures pertinents.

Contra aquesta resolució es pot interposar
recurs d�alçada davant l�Alcaldia en el termi-
ni d�un mes, comptat des de l�endemà de la
present notificació. Contra la desestimació
tàcita del recurs d�alçada, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant del
Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona
o del que correspongui al seu domicili, en el
termini de sis mesos a comptar de la data en
què es produeix l�acte presumpte. També, es
pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cre-
gui convenient.�

És per això que de, conformitat amb allò
que estableix l�article 59.5 de la Llei de
Règim Jurídic de les Administracions Públi-
ques i del Procediment Administratiu Comú,
es practica la present notificació als efectes
oportuns.

Barcelona, 14 de gener de 2009.
El Cap de la Secretaria Tecnicojurídica,

Ricard González i Soriano.

022009001268
A

Barcelona
Districte de Sarrià-Sant Gervasi

EDICTE

Des del Departament de Llicències i Ins-
pecció del Districte de Sarrià-Sant Gervasi es
segueix l�expedient número 05-08-000034-S
relatiu a expedient sancionador del c Sagués
37 bx de Barcelona. Intentada la notificació a
l�entitat mercantil Nos Vemos en el Nan, SL
de la resolució del Gerent del Districte de
data 13 d�octubre de 2008 no s�ha pogut
practicar. Aquesta resolució diu literalment el
següent:

�1. Incoar un expedient sancionador con-
tra l�entitat mercantil Nos Vemos en el Nan,
SL amb NIF B-62.768.742 com a titular de la
llicència del local ubicat a C Sagués 37 bx,
amb nom comercial Blue Lounge, i llicència
de restauració de beure C-1, atorgada en
l�expedient 05-93-05-0158 per:

Una presumpta infracció consistent en
l�incompliment reiterat de l�horari de tanca-
ment de l�establiment, tipificat com a infrac-
ció greu a l�art. 24.l) de la LEAE.

2. Designar instructor de l�expedient el
director dels Serveis Tècnics, Rafael Eseverri i
Asín i secretari/ària el cap de la Secretaria
Tecnicojurídica, Ricard González i Soriano,
per tal que es procedeixi a la tramitació d�a-
quest expedient sancionador d�acord amb el
procediment ordinari establert al Decret
278/1993 de 9 de novembre sobre procedi-
ment sancionador d�aplicació als àmbits de
competència de la Generalitat, i 127 i
següents de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, sobre règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú.

3. Conferir a l�interessat un tràmit d�au-
diència per un termini de deu dies hàbils,
comptats a partir de l�endemà de la recepció
de la present notificació d�acord amb l�article




