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desembre de 2006.
b) Adjudicatari: Coptalia, S.A. y Copcisa,

S.A., UTE Ley 18/1982, de 26 de mayo, en
anagrama UTE sector can Gorgs, fase 7,
etapa A - Barberà del Vallès.

c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import d'adjudicació: 959.081,82

euros, IVA inclòs.
Barberà del Vallès, 12 de març de 2007.
L'Alcaldessa, Ana del Frago Barés.

022007008576
A

Barcelona

ANUNCI

El Plenari del Consell Municipal, en sessió
ordinària del dia 23 de febrer de 2007,
adoptà el següent acord, que modifica l'Or-
denança municipal de les activitats i els esta-
bliments de concurrència pública de Barcelo-
na, i que es publica de conformitat amb l'ar-
ticle 66.1 del Reglament d'Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals:

Anul·lar l'article 48 (que regula el servei
de vigilància als establiments) i la lletra c) de
l'apartat 1 de l'article 79 (que regula com a
causa de graduació de la sanció la capacitat
econòmica de la persona infractora) de l'Or-
denança municipal de les activitats i els esta-
bliments de concurrència pública de Barcelo-
na, en compliment de la sentència núm.
710/2006 del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, recaiguda en el recurs presentat
pel Gremio Provincial de Salas de Fiestas de
Barcelona.

Barcelona, 15 de març de 2007.
El Secretari general, Jordi Cases i Pallarès.
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A

Barcelona

EDICTE

Des dels Serveis Tècnics del Districte de
Sant Andreu es segueix expedient, incoat per
Livingston Keeler Mora Armijos, per a la con-
cessió de llicència ambiental per l'exercici de
l'activitat de Locutori telefònic i accés a con-
nexió a internet (2.6.3) amb venda de telefo-
nia mòbil, en el local situat a Malats, 18 (Exp.
09-2007-0083).

D'acord amb el que estableix l'article 50
de l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'In-
tervenció Integral de la Administració
Ambiental de Barcelona, se sotmet, la
sol·licitud i documentació aportada, a infor-
mació pública per un període de vint dies,
perquè qui as consideri interessat pugui for-
mular les al·legacions adients.

L'expedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (Segadors 2, 3ª Planta Tl. 291-69-
70).

Barcelona, 21 de març de 2007.

El Secretari general, p.d., el Secretari Tèc-
nic-Jurídic, Jesús Maria Prades i Guivernau.
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A

Barcelona

EDICTE

Des dels Serveis Tècnics del Districte de
Sant Andreu es segueix expedient, incoat per
Quisqueyana Conecta, S.L.U., per a la con-
cessió de llicència ambiental per l'exercici de
l'activitat de Locutori telefònic i accés a con-
nexió d'internet (2.6.3) amb enviament de
diners en el local situat a Concepción Arenal,
272, Bj. (Exp. 09-2007-0075).

D'acord amb el que estableix l'article 50
de l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'In-
tervenció Integral de la Administració
Ambiental de Barcelona, se sotmet, la
sol·licitud i documentació aportada, a infor-
mació pública per un període de vint dies,
perquè qui as consideri interessat pugui for-
mular les al·legacions adients.

L'expedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (Segadors 2, 3ª Planta Tel. 291-69-
70).

Barcelona, 21 de març de 2007.
El Secretari general, p.d., el Secretari Tèc-

nic-Jurídic, Jesús Maria Prades i Guivernau.
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Barcelona

ANUNCI

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Barcelona.
b) Dependència que tramita l'expedient:

Departament d'Administració i Personal del
Sector de Serveis Urbans i Medi Ambient.

c) Número de Contracte: 07001387.
d) Expedient: 20070118.

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Suport a les

activitats de la campanya estiu 2007 de
reducció de soroll de l'oci nocturn a Barcelo-
na.

b) Termini d'execució: 6 mesos.
3. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.

4. Pressupost base de licitació
a) Import total: 120.000,00 euros.

5. Garantia provisional
2.400,00 euros.

6. Obtenció de documentació i informació
a) Informació: Departament d'Administra-

ció i Personal del Sector de Serveis Urbans i
Medi Ambient, carrer Torrent de L'Olla, 218-

220, 5ª planta, Telèfon 93 291 41 30.
Documentació: Copisteria Consdecor,

carrer Torrent de l'Olla, 193-197, Telèfon 93
415 55 85.
7. Requisits específics del contractista

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

- Haver realitzat un mínim d'una campan-
ya (en temes d'educació ambiental) per
administracions públiques, en els darrers tres
exercicis.

- Haver obtingut una facturació superior al
doble de l'import de sortida d'aquest contrac-
te, en cadascun dels darrers dos exercicis.
8. Presentació de les ofertes o de les
sol·licituds de participació

a) Lloc de presentació: Oficina del Registre
General del Serveis Urbans i Medi Ambient
situada a Torrent de l'Olla, 218-220, 5ª pl.

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 (concurs): 3
mesos.
9. Despeses d'anuncis

L'import del present anunci anirà a càrrec
de l'adjudicatari.

Barcelona, 20 de març de 2007.
La Secretària delegada, Mª Àngels Dodero

i Vintró.
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Barcelona

ANUNCI

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Barcelona.
b) Dependència que tramita l'expedient:

Departament d'Administració i Personal del
Sector de Serveis Urbans i Medi Ambient.

c) Número de Contracte: 07001390.
d) Expedient: 20070116.

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Suport a les

activitats de la campanya estiu 2007 de
reducció del soroll de l'oci nocturn al Distric-
te de Ciutat Vella.

b) Termini d'execució: 6 mesos.
3. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.

4. Pressupost base de licitació
a) Import total: 120.000,00 euros.

5. Garantia provisional
2.400,00 euros.

6. Obtenció de documentació i informació
a) Informació: Departament d'Administra-

ció i Personal del Sector de Serveis Urbans i

Biblioteca General
Ajuntament de Barcelona




