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ALTRES
ORGANISMES
b) Documentació a presentar: La detallada
en la clàusula 6a dels plecs de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: El que s’indica al punt
6.
d) Termini durant el qual el licitador estarà
obligat a mantenir la seva oferta: Durant l’execució de l’obra.
e) Admissió de variants: L’assenyalat a la
clàusula 6a. dels plecs de clàusules administratives particulars.
9.- Obertura de les ofertes:
L’acte d’obertura de les proposicions econòmiques serà públic, i tindrà lloc a la seu de la Corporació a les 12.00 hores del dia que en faci cinc
comptat a partir de l’endemà de l’acabament de
presentació de proposicions. Si aquest dia és
dissabte o festiu, l’acte es farà el primer dia hàbil
següent.
10.-Despeses dels anuncis:
Les despeses de publicació dels anuncis seran
a càrrec del contractista adjudicatari.
Puigcerdà, 26 de juliol de 2005
JOAN POUS I PORTA
President
PG-131747 (05.209.046)

SOLSONÈS
ANUNCI
del Consell Comarcal del Solsonès, sobre aprovació de bases reguladores de la concessió d’ajuts.
El Ple del Consell Comarcal del Solsonès, en
la sessió de data 8 de juliol de 2005, ha acordat
l’aprovació inicial de les següents bases reguladores de la concessió d’ajuts:
— Bases reguladores de la concessió d’ajuts
individuals de desplaçament per a l’alumnat escolaritzat a la comarca del Solsonès, pel curs
2005/2006.
— Bases reguladores de la concessió d’ajuts
de menjador per a l’alumnat escolaritzat a la
comarca del Solsonès, pel curs 2005/2006.
— Bases reguladores de la concessió d’ajuts
de transport escolar col·lectiu per a l’alumnat escolaritzat a la comarca del Solsonès, pel curs
2005/2006.
En compliment de l’article 124.2 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals s’informa que les esmentades bases es publicaran al BOP i s’exposaran al públic durant
un termini de vint dies comptats a partir de l’endemà de la inserció del corresponent anunci al
BOP, podent-se examinar a la secretaria del
Consell Comarcal del Solsonès i presentar les
reclamacions i/o al·legacions que es considerin
convenients durant el termini assenyalat. Trancorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap reclamació i/o al·legació quedaran definitivament aprovades.
Solsona, 22 de juliol de 2005
JOAN SERRA I CABALL
President
PG-131312 (05.208.191)

AUTORITAT DEL TRANSPORT
METROPOLITÀ

TARRAGONÈS
ANUNCI
del Consell Comarcal del Tarragonès, sobre
publicació de diversos acords.
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 134 de d’11 de juny de 2005 es publiquen els Acords definitius dels Consells Comarcals del Tarragonès, del Baix Penedès i de la
Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de
creació dels Consorcis de Serveis Bàsics de Salut
i de l’atenció social i a la dependència i d’aprovació dels seus Estatuts. Així mateix en el BOPT
esmentat es publiquen íntegrament els seus
Estatuts.
La qual cosa es fa pública d’acord amb la
normativa vigent.
Tarragona, 11 de juliol de 2005
JOSEP GÓMEZ BELLUGA
Secretari
PG-130959 (05.202.152)

*

ANUNCI
de l’Autoritat del Transport Metropolità, sobre
modificació d’un reglament.
El Consell d’Administració de l’Autoritat del
Transport Metropolità (ATM), en sessió de data
11 de juliol de 2005, ha acordat la modificació
de l’article 2.1.2 del Reglament de règim interior del consorci.
En conseqüència, l’article 2.1.2 de l’esmentat reglament, aprovat pel Consell d’Administració en la sessió del dia 26 de març de 1998
(DOGC núm. 2.631 de 4/5/98), i modificat pel
mateix òrgan en data 4 de juliol de 2002 (DOGC
núm. 3.744 de 21/10/02) i en data 11 de juliol de
2005, queda redactat de la manera que es transcriu a continuació:
“El Comitè Executiu es composa de sis membres que han de ser membres del Consell d’Administració, tres en representació de l’administració de la Generalitat, dos en representació de
les administracions locals constituents, i un en
representació de l’Agrupació de municipis de
l’àmbit exterior de l’EMT titulars de serveis de
transport urbà (AMTU), que són designats pel
propi Consell d’Administració. De forma excepcional, a proposta de les respectives entitats,
també es podrà designar membres al Comitè
Executiu que no ho siguin del Consell d’Administració. El presideix el membre del Comitè
Executiu que designi el President de l’ATM. Hi
assisteix amb veu i sense vot el Director General
i actua com a Secretari el que ho sigui del Consell
d’Administració.”
Barcelona, 12 de juliol de 2005
RAMON SERÓ I ESTEVE
President Comitè Executiu
Director general
PG-130636 (05.200.132)
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NORMATIVA
URBANÍSTICA
Publicacions derivades de la disposició transitòria
quarta de la Llei 10/2004, de 24 de desembre, de
modificació de la Llei 2/2002, de 14 de març.
BARCELONA
ANUNCI
de l’Ajuntament de Barcelona, de publicació de
l’Estudi de detall d’ordenació volumètrica al
carrer d’Eduard Conde, núm. 15 (exp. 84P0851).
Conforme el que disposa l’article 192.2 del
Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats locals així com la
disposició transitòria quarta de la Llei de Modificació de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, per al foment de l’habitatge assequible,
de la sostenibilitat territorial i de l’autonomia
local, es procedeix a la publicació de l’acord
d’aprovació definitiva i la normativa corresponent a l’Estudi de detall d’ordenació volumètrica
al carrer d’Eduard Conde, núm. 15, aprovat
definitivament per la Comissió Municipal permanent en data 14 de juny de 1985.
Barcelona, 6 de juliol de 2005
P.D. (18.6.2002)

JORDI CASES I PALLARÈS
Secretari general
NORMATIVA URBANÍSTICA DE L’ESTUDI DE DETALL D’ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA C. EDUARD CONDE, 15
Proposta
Es pretén edificar tres habitatges unifamiliars dins del solar. Per això es pren com a llindar
la nova alineació al carrer d’Eduard Comte, el
límit del solar amb la Riera Blanca, la línia imaginària de separació entre les zones 7a i 20a/1 i
el límit del Sud del solar.
Les edificacions es separen dels esmentats
límits les següents distàncies:
Carrer d’Eduard Comte ............................. 8m.
Riera Blanca ............................................... 8m.
Separació zones 7ª i 20ª/11 ......................... 5m.
Mitgera sud ................................................. 5m.
Es defineix igualment el gàlib màxim (veure
el plànol núm. 3, Proposta d’Actuació) dins del
qual s’ubicaran els edificis. Aquest complirà, naturalment, totes les determinacions que estableix
la normativa urbanística en quant l’ocupació,
l’altura màxima, l’edificabilitat, la separació
entre edificacions, etc.
Per accedir als habitatges amb tràfic rodat es
projecta un vial particular des del carrer Eduard
Comte. Aquest vial serà d’ús comú als tres habitatges i accedirà als habitatges particulars de
cada un d’ells.
L’ordenació d’aquests volums no suposa un
augment de l’ocupació del sòl ni de les altures
màximes i dels volums establerts en el P.G.O.U.,
ni incrementa la densitat de població establerta en el mateix, ni altera l’ús exclusiu o predominant assignat per aquell.
Igualment no suposa perjudicis ni altera les
condicions d’ordenació dels predis confrontants.
PG-130865 (05.199.137)

CALDES D’ESTRAC
ANUNCI
de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, de publicació
del Pla especial de reforma interior de la unitat
d’actuació núm. 2 del pla general d’ordenació urbana.
Per acord de la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona de data 1 de febrer de 1989, va aprovar-se definitivament el Pla Especial de Reforma
Interior de la Unitat d’ Actuació nº 2 del Pla
General d’Ordenació Urbana de Caldes d’ Estrac.
De conformitat amb la disposició transitòria
quarta de la Llei de Modificació de la Llei 2/2002,
de 14 de març d’ Urbanisme, per al foment de
l’ habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l’ autonomia local, es procedeix a la
publicació de la normativa de l’ esmentat instrument de planejament.
Caldes d’ Estrac, 9 de juny de 2005
JOSEP MARIA FREIXAS I MOLIST
Alcalde
NORMATIVA DEL P.E.R.I. DE LA
UNITAT D’ ACTUACIÓ Nº2 DEL PLA
GENERAL D’ ORDENACIÓ URBANA
DE CALDES D’ ESTRAC
ORDENANCES
La reglamentació aplicable al sector serà, per
a les tres zones (6, 7 i 10), la continguda a les normes urbanístiques del Pla General d’Ordenació
Urbana de Caldes d’ Estrac, aprovat definitivament l’ 11/07/84. A les presents ordenances reguladores es reglamenten i complementen aspectes concrets per a les zones 6 i 10 del sector
ordenat, però per a la zona 7 s’ aplicarà el contingut de l’ art. 29 de les Normes.
ZONA 6
1.- Usos admesos: Per a aquesta zona l’ Ajuntament de Caldes d’ Estrac promourà la redacció
d’ un projecte del conjunt en què s’ ubicaran, al
voltant d’ una plaça o espai lliure, àrees i edificacions per usos d’ aparcament, recreatiu i soci-cultural.
2.- Edificabilitat i Volumetria: S’ estableixen
com a plans de referència per aquesta zona els
fixats al plànol nº 3, admetent la possible variació
de +/- 50 cms. Per sota del pla de referència de
la plaça es podrà ocupar tota la superfície per
l’ ús d’ aparcament. Per sobre del pla de referència de la plaça els edificis que es puguin construir ocuparan, com a màxim, 400 m2. en planta,
i tindran una màxima alçada, per sobre el nivell
de la plaça, de sis metres.
Es construiran, com a mínim, tres accessos
que comuniquin amb escales o rampes el nivell
de la plaça amb el nivell del pas per a vianants
d’ enfront de les botigues.
ZONA 10
1.- Usos admesos: a) Vivendes en la seva categoria plurifamiliar o vivendes unifamiliars
agrupades o en la línia que formin grups de 10
o més unitats. Residencial i Hoteler.
b) Compatibles amb la vivenda: Comercial,
Oficina i soci-cultural limitat a planta baixa.

Aparcament de vehicles a la planta soterrani.
Com a mínim 1 plaça d’ aparcament per cada 100
m2. de superfície útil edificada.
2.- Edificabilitat i Volumetria: L’ edificabilitat total màxima de 6.000 m2 de sostre i el número màxim de vivendes permès, 52 Uts., es
distribueixen entre les 3 àrees que constituiran
les finques edificables privades i d’ acords amb
la següent distribució:
(A)
Cases de Dalt (per rehabilitar)
Edificabilitat màxima ...... 400 ms./s
6 habitatges màxim
(B)
Habitatges existents
Edificabilitat .................... 672 m2./s.
6 habitatges màxim
(C)
Grup d’ habitatges i locals
Comercials de nova construcció
Edificabilitat màxima ...... 5.250 m2./s.
........................................... 40 habitatges màxim
La suma de les edificabilitats A + B+ C
H 6.000 m2./sostre
Aquesta edificabilitat podrà ubicar-se dins l’
envoltant que està delimitada pels gàlibs de
màxima alçària i màxima ocupació a la planta,
grafiats al plànol nº 3, 6, 7, 8 i 9.
La planta soterrani no queda limitada pel
gàlib de màxima ocupació fixat per a les plantes pisos.
Els ascensors que puguin construir-se independentment als blocs de vivendes no consumiran edificabilitat. El número màxim de plantes
sobre rasant serà de baixa i quatre plantes pisos,
sense incloure la planta soterrani destinada a l’
aparcament. Les quatre plantes pisos tindran
una alçària màxima de 12 mts. La planta baixa
tindrà una alçària màxima de 3,50 mts.
L’ alçària lliure mínima de cada planta serà
de 2,50 mts.
L’ alçària de coronació de cada bloc de conjunt de vivendes podrà ser paral·lela a la rasant
de la via o zona d’ accés que queda enfront de
l’ esmentat bloc.
Les distancies mínimes entre els edificis i les
llindes de la parcel·la estan indicades en el plànol
nº 3. La separació mínima entre blocs serà de 4
mts.
La façana a la plaça pública de cadascun dels
blocs tindrà una llargada de 15 mts.
Les vies per a vianants i les plantes inferiors
de les noves edificacions tindran les cotes de
rasants dels plans de referència fixats en el plànol
nº 3. Aquestes cotes poden variar 50 cms., de més
o de menys quan es redacti el projecte de les
obres.
Entre els edificis amb façana a la plaça, almenys hi haurà un pas que enllaci el nivell del
porxo de les botigues i el nivell d’ accés a les
vivendes.
Els espais oberts cap a l’ interior del gàlib des
de la línia de façana que tinguin una amplitud
igual o superior a 3 mts., i que no siguin coberts
no computaran a efectes d’ edificabilitat, sempre que la seva fondària sigui igual o inferior a
la seva amplitud. La resta d’ espais no edificats
que no compleixin aquests requisits si computaran com a superfície construïda.
3.- Criteris de Composició pels edificis: Es tindran en compte els punts següents per obtenir

