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Barcelona, 2 de març de 2010.
El Secretari General, Jordi Cases i Pallarès.
022010007036
A

Barcelona
Barcelona Activa SAU SPM
ANUNCI DE LICITACIÓ
DUN CONTRACTE DE SERVEIS
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Barcelona Activa SAU SPM.
b) Núm. Expedient: BA 08-10.
2. Objecte del contracte
a) Objecte: Servei de subministrament,
configuració i posada en funcionament duna
plataforma demmagatzemament de dades.
b) Lloc dexecució: Barcelona.
c) Termini dexecució: 60 dies naturals.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
4. Pressupost base de licitació
94.540 EUR IVA inclòs.
5. Garanties
a) Provisional: No sexigeix.
b) Definitiva: 5% de limport dadjudicació, exclòs lIVA.
6. Obtenció de documentació i informació
a) Perfil del contractant: web
http://www.barcelonactiva.cat/licitacions.
7. Criteris dadjudicació
El que figuren a la clàusula 9 del Plecs de
Clàusules Administratives Particulars.
8. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: El 7 dabril de
2010.
b) Lloc de presentació: A la Seu Central de
Barcelona Activa al carrer Llacuna 162-164
de Barcelona.
9. Obertura de les ofertes
En acte públic el dia 9 dabril de 2010 a
les 13.00 hores a la seu de Barcelona Activa.
10. Despeses danuncis
A càrrec de ladjudicatari.
Barcelona, 9 de març de 2010.
La Directora General, Anna Molero i
Romén.
022010007495
A

Barcelona
Institut Municipal dHisenda
ANUNCI
Per resolució del Gerent de lInstitut Municipal dHisenda de data 1 de març de 2010
es fa pública la convocatòria per lany 2010,
pel procediment de concurrència pública no
competitiva, per concedir subvencions als

titulars de vehicles que acompleixin les
mesures de protecció del medi ambient establertes en les bases reguladores daquesta
subvenció, en compliment del decret dalcaldia de data 28 de maig de 2009 que va aprovar la modificació de les bases reguladores
daquesta subvenció publicades al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, núm. 135, de data 6
de juny de 2009.
Termini. El termini de presentació de les
sol·licituds finalitzarà el 30 de setembre de
2010.
Tramitació. Per la tramitació de les sol·licituds serà preceptiu que saporti la documentació que es detalla a la base reguladora cinquena de la subvenció i es presenti a lInstitut
Municipal dHisenda de Barcelona, sens perjudici del que disposa larticle 38 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
La tramitació dels expedients i la seva
resolució sefectua segons el que disposen les
bases reguladores.
Resolució i notificació. La resolució sha
dadoptar en el termini màxim de tres mesos
a partir de lendemà de lacabament del termini de presentació de sol·licituds i es notificarà als interessats.
Contra la resolució, que posarà fi a la via
administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini dun mes, o recurs contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que consideri
convenient.
Transcorregut el termini fixat sense que
shagi notificat una resolució expressa, sentendrà desestimada la sol·licitud datorgament de la subvenció.
Barcelona, 3 de març de 2010.
La Secretària Delegada de lInstitut Municipal dHisenda, Paloma González Sanz.
022010007101
A

Barcelona
Institut Municipal dHisenda
ANUNCI
Per resolució del Gerent de lInstitut Municipal dHisenda de data 26 de febrer de 2010
es fa pública la convocatòria per lany 2010,
pel procediment de concurrència pública no
competitiva, per a que aquelles persones
que, sent titulars de família monoparental,
només amb fills dentre set i vuit anys dedat,
puguin presentar la sol·licitud de subvenció,
corresponent a limpost sobre béns immobles
del seu domicili habitual, que es va aprovar
inicialment per decret dalcaldia de data 12
de juny de 2009 i definitivament, en data 28
de juliol de 2009 (B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA núm. 159 de 4 de juliol de 2009 i
al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm. 186
de 5 dagost de 2009).
Termini. El termini de presentació de les

sol·licituds finalitzarà el 30 de juny de 2010.
Limprès normalitzat es podrà facilitar a les
dependències de lInstitut Municipal dHisenda de Barcelona i al web www.bcn.cat/hisenda.
Tramitació. Per la tramitació de les sol·licituds serà preceptiu que saporti la documentació que es detalla a la base reguladora
novena lletra B) de la subvenció i es presenti
a lInstitut Municipal dHisenda de Barcelona, sens perjudici del que disposa larticle 38
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
La tramitació dels expedients i la seva
resolució sefectua segons el que disposen les
bases reguladores.
Resolució i notificació. La resolució sha
dadoptar en el termini màxim de tres mesos
a partir de lendemà de lacabament del termini de presentació de sol·licituds i es notificarà als interessats.
Contra la resolució, que posarà fi a la via
administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini dun mes, o recurs contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que consideri
convenient.
Transcorregut el termini fixat sense que
shagi notificat una resolució expressa, sentendrà desestimada la sol·licitud datorgament de la subvenció.
Barcelona, 3 de març de 2010.
La Secretària Delegada de lInstitut Municipal dHisenda, Paloma González Sanz.
022010007109
A

Barcelona
Institut Municipal dHisenda
ANUNCI
Per resolució del Gerent de lInstitut Municipal dHisenda de data 25 de febrer de 2010
as fa pública la convocatòria per lany 2010,
pel procediment de concurrència pública no
competitiva, per concedir subvencions a
aquelles persones que siguin llogaters titulars
de família nombrosa a qui el propietari repercuteixi limpost sobre béns immobles, en
compliment del decret dalcaldia de data 29
de maig de 2008 que va aprovar la modificació de les bases reguladores daquesta subvenció publicades al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, núm. 135, de data 5 de juny de
2008.
Termini. El termini de presentació de les
sol·licituds finalitzarà el 30 de juny de 2010.
Limprès normalitzat as podrà facilitar a les
dependències de lInstitut Municipal dHisenda de Barcelona i al web www.bcn.cat/hisenda.
Tramitació. Per la tramitació de les sol·licituds serà preceptiu que saporti la documentació que es detalla a la base reguladora setena de la subvenció i es presenti a lInstitut
Municipal dHisenda de Barcelona, sens per-

