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forme de la societat municipal 22ArrobaBcn,
S.A., que consta a l�expedient i, a efectes de
motivació, s�incorpora a aquest acord.

Contra aquest acord que és definitiu en via
administrativa, es pot interposar recurs con-
tenciós administratiu davant la Sala del Con-
tenciós Administratiu del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent a aques-
ta publicació. No obstant, se�n pot interposar
qualsevol altre recurs que es consideri conve-
nient.

L�expedient restarà exposat, per a la con-
sulta i la informació que preveu l�article
101.1 del Text refós de la Llei d�Urbanisme, a
l�arxiu de planejament de la Direcció Tècni-
ca d�Urbanisme i Infraestructures (Sector
d�Urbanisme i Infraestructures. Av. Diagonal,
núm. 240, planta quarta, 08018 Barcelona).

NORMES URBANÍSTIQUES DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE L�EDIFICI
INDUSTRIAL CONSOLIDAT AL CARRER D�ÀLABA,
NÚMS. 94-96, -DISTRICTE D�ACTIVITATS 22@BCN-

Article 1. Objecte i marc
1. Les normes presents són part integrant

de la Modificació del Pla Especial d�Edifici
Consolidat aprovat nº 03P0315 pel C. Alaba,
96, inclòs l�àmbit de la Modificació del Pla
Metropolità per la renovació de les àrees
industrials del Poblenou (MPGM 22@) de
juliol de 2000.

2. La Modificació del PEU té per objecte
definir l�ordenació urbanística de l�edifici
situat al c. Alaba, 96 segons es detalla en el
plànol número 3- planejament proposat.

3. Aquesta Modificació s�empara en la
normativa vigent, en concret: La carta Muni-
cipal de Barcelona, les Normes Urbanístiques
del Pla general metropolità (NNUU PGM) i
de modificació del Pla general metropolità
per a la renovació de les àrees industrials del
Poblenou (MPGM 22@),el text refós de la
Llei d�Urbanisme de Catalunya (DL 1/2005
de 26 de juliol), el Reglament de la llei d�Ur-
banisme (D 305/2006 de 18 de juliol), el
Reglament de Gestió Urbanística (D
3288/1978 de 25 d�agost) i altres disposi-
cions d�aplicació.

4. Aquesta Modificació puntual del PEU
s�ajusta a les previsions del Pla especial d�in-
fraestructures i el seu desenvolupament
donarà compliment a les disposicions del
mateix.

5. En tot allò que no estigui previst en
aquesta Modificació del PEU seran d�aplica-
ció supletòria les NNUU del PGM i altres
normatives vigents sobre edificació, habitat-
ge, indústria, estètica i medi ambient.
Article 2. Contingut

El contingut d�aquesta Modificació del
PEU dóna compliment a allò previst per l�ar-
ticle 77 i següents del Reglament de Planeja-
ment i l�article 16 de les NNUU del PGM i
està format pels documents següents:

1. Memòria.
2. Normes.
3. Pla d�etapes.
4. Plànols d�informació.

5. Plànols normatius.
6. Plànols no vinculants.

Article 3. Obligatorietat
Les determinacions d�aquest PEU obliguen

per igual a l�administració i els particulars i
totes les actuacions i intervencions en el seu
àmbit, públiques o privades provisionals o
definitives, han de subjectar-se al mateix.
Article 4. Interpretació

En cas de discrepància entre les determi-
nacions gràfiques i les escrites, s�interpretarà
segons allò previst a l�art.10 del D.L. 1/2005
de 26 de juliol pel qual s�aprova la Llei d�Ur-
banisme de Catalunya.
Article 5. Modificació del document

Les previsions d�aquesta Modificació Pun-
tual del PEU podran ser modificades, prèvia
motivació i justificació, seguint els mateixos
tràmits que per a la seva formulació i aprova-
ció, d�ofici o a petició dels interessats, segons
que preveu la legislació vigent.
Article 6. Gestió del PEU

La Modificació del PEU es desenvolupa
per la iniciativa privada pel sistema d�actua-
ció per reparcel·lació, modalitat compensa-
ció econòmica bàsica, no essent necessària
la constitució de Junta de Compensació per
tractar-se de propietari únic. Mitjançant Con-
veni Urbanístic ja concretat en data 21 d�a-
bril de 2004 entre la societat 22@�S.A. i Mar-
xan, S.A., segons allò previst en la
MPGM22@.
Article 7. Regulació de l�edificació

1. La regulació de l�edificació proposada
es defineix gràficament en el plànol número
1 � planejament proposat.

2. Les Alçades reguladores màximes sobre
rasant, es defineixen com segueix:

Alçada màxima (PB+6 Plantes): 24,40 m.
Alçada màxima (PB+4 Plantes): 18,00 m.
Alçada màxima (PB+1 Planta): 8,40 m.
Alçada màxima (PB): 5,20 m.
3. Les limitacions sobre les A.R.M. seran:
- En el cas de l�A.R.M. de 24,40 m.(PB+6

P), únicament s�acceptarà per sobre aquesta
alçada els acabats propis de la impermeabi-
lització del terrat i la barana de protecció
d�una alçada màxima de 1,00 m. situada
endarrerida respecte al pla de façana.

- En el cas de cos edificat d�alçada 18,00
m. (PB+4 P), a més a més de la barana de
protecció descrita abans, s�admetran els
badalots propis d�escales d�accés, sempre
que se situïn endarrerits al pla de façana.

4. El sostre edificat sobre rasant que es
considera és del quadre de paràmetres
següent:

Paràmetres de la proposta:
Superfície parcel·la 1.135,50 m2.
Superfície construïda sobre rasant

5.570,50 m2.
Superfície construïda sota rasant 2.271,00

m2.
Ocupació parcel·la 100 %.
Edificabilitat (m2 st/m2 s) 4,91.
Alçada màxima (PB+6 Plantes) 24,40 m.
Alçada màxima (PB+4 Plantes) 18,00 m.

Alçada màxima (PB + 1 Planta) 6.40 m.
Alçada màxima (PB) 5,20 m.

Article 8. Règim d�usos
Són admesos els usos de residencial activi-

tats @, de comercial, de terciari, etc., tots
segons les condicions previstes en la MPGM
22@.
Article 9. Dotació d�aparcament

En el càlcul del nombre d�aparcaments,
s�aplicarà la normativa del P.E.I., el nombre
definitiu de places s�haurà de concretar en
funció de l�activitat final de l�edifici.

Es reservarà un espai suplementari reservat
per a estacionament de motos que serà un
10% de la superfície destinada a places dedi-
cades a cotxes.

També es reservarà un espai suplementari
reservat a estacionament de bicicletes que
serà un 10% de les places dedicades a cot-
xes.
Article 10. Compliment del Pla especial
d�infraestructures

Serà preceptiu el compliment del P.E.I. en
allò que sigui d�aplicació segons la Memòria
del present Pla especial urbanístic.

Es preveu l�establiment del dret real de ser-
vitud de pas, constituït sobre la finca, a favor
de l�Ajuntament de Barcelona, que s�atorgarà
mitjançant escriptura pública, amb l�objectiu
de donar pas per al desplegament,
instal·lació i manteniment de les xarxes del
Pla especial d�infraestructures.
Article 11. Tractament de les mitgeres

L�avantprojecte que acompanya aquesta
Modificació del Pla especial d�edifici consoli-
dat aprovat en data 3 de juny de 2004, com-
plirà les determinacions del PGM, en espe-
cial l�article 241/1 de les NNMM i els articles
68/1 i 90/1 de les OOMM, tots referits al
tractament de les mitgeres.

Barcelona, 15 de gener de 2009.
El Secretari general, Jordi Cases i Pallarès.

022009001287
A

Barcelona

ANUNCI

L�Alcaldia, en data 5 de gener de 2009, ha
adoptat el següent acord.

«Aprovar la primera Instrucció sobre la
contractació d�obres municipals amb càrrec
al Fons Estatal d�Inversió Local, creat per
Reial Decret-llei 9/2008, de 28 de novembre;
aprovar, de conformitat amb allò disposat a
l�article 99.4 de la Llei 30/2007, de Contrac-
tes del Sector Públic (LCSP), els models de
plecs de clàusules administratives particulars
per a la contractació de les esmentades obres
mitjançant els procediments obert i negociat
sense publicitat; publicar-los en el Perfil de
Contractant i a la Gaseta Municipal; delegar,
a l�empara d�allò establert a l�article 40.2 de
la LCSP, en el Gerent de Serveis Generals i
Coordinació Territorial l�autorització, adjudi-
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cació, atorgament, formalització, modifica-
ció, interpretació, novació, resolució i rescis-
sió d�aquests contractes, així com la designa-
ció de la presidència i dels restants membres
de les meses de contractació, quan aquestes
es constitueixin; la cancel·lació i retorn dels
dipòsits i garanties, la imposició de sancions i
la resta d�incidències contractuals; delegar en
el Tercer i Quart Tinent d�Alcalde, indistinta-
ment, la ordenació dels pagaments que es
derivin d�aquests contractes; i publicar el pre-
sent acord en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍN-
CIA.»

Els plecs models i l�altra documentació
referenciada es poden consultar al Perfil del
Contractant de la pàgina web de l�Ajunta-
ment de Barcelona (www.bcn.cat).

Barcelona, 12 de gener de 2009.
El Secretari Tècnic Jurídic de Serveis

Generals i Coordinació Territorial, Antoni
Galiano i Barajas.

022009001719
A

Barcelona

ANUNCI

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

Direcció de Serveis d�Administració del Sec-
tor de Serveis Generals i Coordinació Territo-
rial-COFEB. (Oficina de Contractació dels
Fons Estatals d�Inversió Local de Barcelona).

c) Número de Contracte: 09000117.
d) Expedient: 47-COFEB-09.

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l�objecte: l�execució de

les obres de remodelació de les capelles
annexes al claustre del convent de Sant
Agustí, al Districte de Ciutat Vella, de Barce-
lona. Aquest projecte està finançat a càrrec
del Fons Estatal d�Inversió Local, d�acord
amb el RD Llei 9/2008.

b) Lloc d�execució: Ciutat de Barcelona.
c) Termini d�execució: 8 mesos.

3. Tramitació, procediment i forma
d�adjudicació

a) Tramitació: Urgent.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Oferta econòmicament més

avantatjosa.
4. Pressupost base de licitació

a) Import total: 1.019.612,97 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
4, Categoria C; Grup K, Subgrup 7, Categoria
C.

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.

022009001745
A

Barcelona

ANUNCI

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

Direcció de Serveis d�Administració del Sec-
tor de Serveis Generals i Coordinació Territo-
rial-COFEB. (Oficina de Contractació dels
Fons Estatals d�Inversió Local de Barcelona).

c) Número de Contracte: 09000111.
d) Expedient: 57-COFEB/09.

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l�objecte: Obres Projecte

Millores CEIP Mare de Déu de Montserrat.
Aquest projecte està finançat a càrrec del
Fons Estatal d�Inversió Local, d�acord amb el
RD Llei 9/2008.

b) Lloc d�execució: Ciutat de Barcelona.
c) Termini d�execució: 10 mesos.

3. Tramitació, procediment i forma
d�adjudicació

a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma: oferta econòmicament més

avantatjosa.
4. Pressupost base de licitació

a) Import total: 2.714.427,74 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
4, 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.


