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de clàusules administratives particulars, seran
els següents:
Puntuació de la totalitat dels criteris: fins a
100 punts:
1. Avaluables de forma automàtica: fins a
51 punts
2. Que depenen dun judici de valor: fins
a 49 punts
Garanties
a) Provisional: no sexigeix
b) Definitiva: 5 per 100 de limport de
ladjudicació, IVA exclòs
7) Obtenció del Plec de documentació i
informació:
a) Al perfil del contractant de lAjuntament
de Barcelona: www.bcn.cat
b) A la Secretaria Tecnicojurídica de lÀrea
dacció social i ciutadania, Avda. Diagonal,
233, 6ª planta, 08013 Barcelona, Telèfon:
93-413.26.47, Fax: 93.413.26.30, Horari: de
dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.
c) Obtenció projecte obres: a la Impremta
Consdecor. c/ Torrent de lOlla, núm. 193197, de 8,30 h a 19 h.. Telf: 93-368.59.11.
8) Requisits específics del contractista
Lempresari, espanyol o estranger dEstat
que no sigui membre de la Unió Europea,
haurà de disposar de la classificació següent:
Grup: C Subgrup: 4,5,6,7 Categoria: e
Grup: I Subgrup: 1,6,7,8 Categoria: d
Grup: J Subgrup: 1,2,3,4 Categoria: d
Els empresaris no espanyols dEstats membres de la Unió Europea hauran dacreditar la
solvència econòmica, financera i tècnica
següent:
- Disposar duna 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 lobjecte del contracte en els
últims tres exercicis
9) Presentació dofertes
a)Data límit de presentació: El termini per
a la presentació serà de 13 dies naturals a
comptar des del següent al de la publicació
de lúltim anunci oficial en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA o en el perfil de contractant
(www.bcn.cat). Si lúltim dia és festiu o inhàbil a la ciutat de Barcelona, sentendrà prorrogat fins el primer dia hàbil següent.
b)Documentació a presentar: La que exigeix el plec de clàusules administratives particulars
b)Lloc de presentació: Les proposicions
podran presentar-se en mà o per correu certificat al Registre General de lÀrea dacció
social i ciutadania, Av Diagonal, 233, baixos,
horari: de dilluns a divendres de 9 h a 14h.
10) Obertura dofertes
Es celebrarà en ladreça, dia i hora que es
comunicarà oportunament als licitadors.
11) Despeses de lanunci
El preu daquest anunci anirà a càrrec de
ladjudicatari del contracte.

Barcelona, 16 de març de 2010.
El Secretari delegat, José Fernández Pérez.
022010008161
A

Barcelona
Institut Barcelona Esports (IBE)
ANUNCI DADJUDICACIÓ
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Institut Barcelona Esports
(IBE)
b) Dependència que tramita lexpedient:
Secretaria del Consell Rector
c) Número dexpedient: 20100010
2. Objecte del contracte:
a) Tipus: Serveis
b) Descripció de lobjecte: Producció i
col·locació de la cartelleria en format pirulí,
col·locació de la cartelleria en format botiga i
avís descala, així com les diferents feines
relacionades amb manipulats de material de
difusió i realització de mailings i trameses de
les campanyes de comunicació de lInstitut
Barcelona Esports
c) Publicació de lanunci de licitació: BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
d) Data de publicació de lanunci de licitació: 16 de gener de 2010.
3. Tramitació, procediment i forma
dadjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
4. Pressupost base de licitació:
Import net 86.206,89 euros. IVA (16%)
13.793,11. Import total 100.000,00 euros.
5. Adjudicació definitiva:
a) Data: 5 de març de 2010
b) Adjudicatari: Publi Barcelona, S.L.
c) Import dadjudicació: Import net
86.206,89 euros. IVA (16%) 13.793,11.
Import total 100.000,00 euros, (baixa del 10
% sobre els preus unitaris).
Barcelona, 10 de març de 2010.
La Secretària delegada, Amina Omar i
Nieto.
022010007635
A

EBM El Gat Negre  Camí de Can Móra,
13, 08023 Barcelona.
EBM Icària  C/ Costa Rica, 22, 08027
Barcelona.
EBM El Clot de la Mel  C/ Andrade, 9
interior, 08018 Barcelona.
EBM El Gronxador  C/ Rambla Prim, 215,
08020 Barcelona.
EBM LHarmonia  C/ Harmonia, 37,
08035 Barcelona.
Barcelona, 10 de març de 2010.
El Secretari delegat, Enric Vives i Sellés.
022010007655
A

Barcelona
Institut Municipal del Paisatge Urbà
i la Qualitat de Vida
ANUNCI RECTIFICATIU DE LICITACIÓ
DE CONTRACTE
Núm. contracte: 2010/035.
Núm. Expedient: T1208 2010 29.
Tramitació: Ordinària.
Procediment: Obert.
Modalitat adjudicació: Concurs.
Òrgan que tramita lexpedient:
Ins.Mpal.del Paisatge Urbà i la Qualitat de
Vida.
Av. Drassanes, 6-8, Pl.21.
08001 Barcelona.
Tel: 932 562 524 Fax: 934 123 492.
Objecte del contracte: Rehabilitació de la
paret mitgera del carrer Berlin 109.
Obtenció del Plec de clàusules: Av. Drassanes, 6-8 Planta 20. Oficina Econòmica. Tel.
93 256 25 24. Email: spages@bcn.cat. Perfil
del contractant - Ajuntament Barcelona.
Import concurs: 368.784,74 EUR IVA
inclòs.
Rectificació: el termini de presentació dofertes finalitzarà als 26 dies naturals des del
següent de la publicació de lanunci, és a dir,
el dia 9 dabril de 2009.
Barcelona, 15 de març de 2010.
El Secretari delegat, Joan de Moxó i Forga.
022010008145
A

Barcelona
Institut Municipal dEducació
ANUNCI
La Gerència de lInstitut Municipal dEducació, en data 04 de març de 2010, ha resolt:
Assignar nom a les escoles de nova construcció, que entraran en funcionament el proper curs 2010-2011 i que són les següents:
EBM El Fil  C/ Nicaragua, 45, 08029 Barcelona.
EBM La Puput  C/ Reis Catòlics, 38,
08017 Barcelona.

Berga
EDICTE
PROCEDIMENT
Ordenança reguladora de lexercici de venda
no sedentària (Mercat setmanal El Vall)
Antoni Pérez i Zúñiga, secretari de lAjuntament de Berga, certifico que ha esdevingut
aprovada definitivament la modificació de
lOrdenança reguladora de lexercici de
venda no sedentària (Mercat setmanal El
Vall), amb el següent text:
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Article 9è
Lautorització per lexercici de la venda no
sedentària tindrà caràcter personal. Aquesta
únicament podrà ser transmissible dins del
primer grau de consanguinitat, sempre que el
nou titular disposi dels mateixos requisits
necessaris per latorgament duna nova autorització. La sol·licitud de canvi de titularitat
shaurà defectuar davant de lAjuntament,
qui lhaurà de resoldre en el termini d1 mes;
en cas que dins aquest termini no shagi
resolt expressament sentendrà atorgada per
silenci administratiu.

Canovelles

Berga, 10 de març de 2010.
El Secretari, Antoni Pérez i Zúñiga.
022010007615
A

Canovelles
ANUNCI
De conformitat amb el que disposa larticle 44.2 del Reglament dorganització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, es
fa pública la Resolució de lAlcaldia de data
9 de març de 2010, la part dispositiva de la

qual és com segueix:
«Primer. - Delegar les meves funcions dalcalde en la primera tinent dalcalde i en les
dates següents:
Sra. Ma. Lluïsa Prat i González, del 28 de
març al 4 dabril de 2010, ambdós inclosos.
Segon. - Publicar aquesta resolució en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.»
Canovelles, 9 de març de 2010.
LAlcalde, José Orive i Vélez.
022010007592
A

Resolució de lAlcaldia número 128 de data
29 de gener de 2010 a les següents persones:

EDICTE
Sha intentat sense èxit la notificació de la
NOM§

DNI§

DOMICILI§

POBLACIÓ#

NOM§

DNI§

DOMICILI§

POBLACIÓ#

SRA. REMEDIOS VARGAS GALLARDO§
SR. ARSENIO FERNÁNDEZ QUEIPO§
SR. JOSÉ IRANZO CREUS§
SR. JUAN MATITO LINARES§
SR. LUIS SATORRES BERROZPE§

36807206F§
76523772N§
36187942H§
80017145F§
36189640Z§

C/ MERCÈ RODOREDA NÚM. 12 2N 7A§
AV. MARE DÉU MONTSERRAT, 241 3R 2A§
C/ CANTÀBRIA NÚM. 58 5È 1A§
C/ TARRAGONA NÚM. 17§
C/ URGELL NÚM. 24 1R 1A§

17300 BLANES#
08032 BARCELONA#
08020 BARCELONA#
08170 MONTORNÈS DEL V.#
08011 BARCELONA#

SR. JOSÉ MANUEL HUERTO GARCIA§
SR. JAIME BARBA PUIGPELAT§
SR. EZEQUIEL MUÑOZ DE ARENILLAS§
SRA. CONCEPCIÓN FIOL FORONDA§

38541056W§
36542485Q§
52151437H§
36950778J§

C/ CALÀBRIA NÚM. 95 1R§
AV. SANT NARCÍS NÚM. 106 2N 3A§
C/ ESTORIL NÚM. 12 3R 1A§
PASSEIG COLOM NÚM. 10 2N 3ª§

08530 LA GARRIGA#
17005 GIRONA#
08210 BARBERÀ DEL V.#
08402 GRANOLLERS#

, i en compliment del que disposa lart. 59.5
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, se li comunica aquesta notificació, mitjançant la seva
publicació en el tauler dedictes de lAjuntament de Canovelles, i en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA , essent el seu contingut el
que es transcriu a continuació:
Atès que sha constatat lestat de deteriorament de la façana de ledifici, amb referència cadastral 0177302 DG4007N, situat al
carrer de la Indústria núm. 27 cantonada
amb carrer de Sant Jordi (mercat dalimentació), tal i com es desprèn de linforme emès
per la inspectora dobres municipal, en data
26 de gener de 2010, el qual transcrit literalment és com segueix:
Exp. núm.: Ordre dexecució 01/10
Reg. ent.: Assumpte: Deteriorament de ledifici destinat a mercat Mercado de Alimentación
Canovellas
Emplaçament: Carrer Indústria cantonada
carrer de Sant Jordi s/n (ref. cad.
0177302DG4007N)
En data 25 de gener 2010 he realitzat una
visita de comprovació, de la que es desprèn
el següent Informe:
- Descripció de ledifici:
Ledifici de planta semisoterrani i planta
pis, està ubicat al carrer Indústria cantonada
carrer de Sant Jordi s/n. La façana és de paret
dobra ceràmica amb acabat arrebossat i pintat combinat amb paret de totxo ceràmic vist.
No existeixen cossos sortints respecte el plànol de façana. Les finestres estan protegides
exteriorment amb reixes metàl·liques pinta-

des. Aparentment, lestructura és a base de
pilars de formigó armat i forjats unidireccionals de jàssera plana amb biguetes realitzades in situ i revoltons prefabricats de formigó.
La coberta és plana no transitable i no accessible des de linterior.
Lús de limmoble és comercial, trobant-se
dividida cadascuna de les dues plantes en
diferents parades. Actualment, a la planta pis
hi han dos parades en activitat. A la planta
semisoterrani actualment no hi ha cap doberta i només funciona una cambra frigorífica
que dona servei a una de les dues parades de
la planta superior.
- Deficiències:
a) sobserva que el revestiment de façana
està esquerdat a la gran majoria del perímetre
de limmoble, les esquerdes més greus es
localitzen a la trobada del cantell del forjat
del sostre de planta pis amb lampit ceràmic
de la coberta;
b) saprecien grans zones on sha desprès
el recobriment de formigó de les jàsseres deixant al descobert les armadures. Aquestes
armadures es troben oxidades degut a la falta
de protecció. Existeix el perill de que hi
hagin més despreniments lo qual representa
un greu perill pels vianants que transiten per
la vorera;
c) en general a tota la façana, sha produït
i continua produint-se despreniment de la
pintura i part de larrebossat per efecte continu de la humitat i els agents meteorològics;
d) sha desprès part dels ampits de les
finestres just a les zones dencastament dels
muntants de les reixes metàl·liques de protecció de les finestres i com a resultat del procés
doxidació daquestes;

e) des dun edifici veí sobserva que a la
coberta plana hi han localitzats diversos
basalts daigua. Laigua estancada afavoreix
la proliferació de plagues de mosquits ocasionant molèsties als veïns de la zona;
f) lestat general interior, tenint en compte
que únicament dues parades resten obertes i
en funcionament i que els treballs de conservació, millora i/o manteniment realitzats des
de la construcció de limmoble han estat
mínims, es pot considerar acceptable. Tanmateix, sha pogut accedir sense problemes a
tots els distribuïdors i estances interiors. Únicament cal destacar lexistència dhumitats al
sostre de la planta semisoterrani conseqüència de lestat defectuós dels desaigües de les
antigues peixateries situades a la planta superior.
- Mesures necessàries per conservar les
condicions de seguretat:
1. Sanejar les zones afectades, despreses
i/o esquerdades o que es prevegi que es
poden arribar a desprendre, repicant-les fins
assolir zones netes exemptes de rovell i els
substrats de formigó sa.
2. Netejar les armadures, aplicar protector
de corrosió i un pont dunió per a posterior
aplicació del morter reparador (dalta
resistència i adherència), reforçant amb
mallatex i grapes, les unions entre elements
de formigó armat i ceràmics.
3. Comprovar si les parts encastades dels
muntants metàl·lics de les reixes de protecció
han sofert danys, protegir-les amb pintura
antioxidant i reforçar especialment laferrament en la seva base.
4. Modificar les pendents de la coberta de
manera que laigua no quedi estancada i/o

