
Plec de Clàusules Particulars que, com a Llei Fonamental del Contracte,
regirà el concurs per a adjudicar, mitjançant procediment obert, el
contracte de consultoria i assistència per la redacció d’un projecte de Pla
Especial d’ordenació del Centre Històric d’Arenys de Mar.

I. Objecte del contracte.- És objecte del contracte de consultoria i
assistència la redacció d’un projecte de Pla Especial d’ordenació del Centre
Històric d’Arenys de Mar, d’acord amb aquest plec i amb les directrius que es
determinen en el plec de condicions tècniques adjunt al present plec i que
formarà part del contracte que en el seu dia s’atorgui. (CPA 74.20.22)

II. Finançament del Contracte.- La prestació objecte del contracte es
finançarà  amb càrrec a la partida pressupostària 40 432 227.06 del Pressupost
municipal de l’any 2006 i dels anys següents durant el temps de vigència del
contracte, en què s’hauran de consignar els imports necessaris.

Cas que el contracte es formalitzi l’exercici anterior al de l’inici de l’execució,
l’adjudicació quedarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit
adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del contracte en
l’exercici corresponent.

III. Pagament del preu d’adjudicació.- L’execució de la despesa s’efectuarà
contra presentació i entrega de la documentació (per triplicat exemplar, com a
mínim, al registre d’entrades de L'ajuntament) que constitueixi el conjunt de les
determinacions de cada fase previ informe de l’arquitecte municipal, d’acord
amb el següent:

- 50 % a la presentació del document que constitueixi l’avenç del Pla
especial. (anualitat 2006)

- 20 % a la presentació del document per l’aprovació inicial.(anualitat
2006)

- 20 % a la presentació del document per  l’aprovació
provisional.(anualitat 2007)

- 10 % a la presentació del text refós resultant de l’aprovació definitiva.
(anualitat 2007)

El pagament del preu es realitzarà en el termini que assenyala l’art. 99.4 del
TRLCAP.

IV. Durada del contracte.- El contracte tindrà una durada inicialment prevista
de divuit (18) mesos, essent susceptible de modificació o pròrroga de mutu
acord i fins a un màxim de dos anys, pròrrogues incloses. Caldrà presentar la
documentació necessària per procedir a l’aprovació inicial en el termini màxim
de 8 mesos.

V. Penalitats per incompliment.- L’Ajuntament en els casos en què el
contractista hagi incorregut en incompliment de l’objecte del contracte, demora
del compliment dels terminis, totals o parcials, podrà optar per la resolució del



contracte o per la imposició de les penalitats establertes per l’art. 95.3 de la Llei
13/1995, text refós de 16 de juny de 2000 (en endavant LCAP).

Quan s’incompleixin, per causes injustificades els terminis establerts en el plec
o en la proposta, s’imposarà la sanció de 60 € per dia de demora.

Seran causes de resolució del contracte, a més de les que senyala l’article 111
de la LCAP, les que determina l’article 214 de la mateixa llei

VI. Base o tipus de licitació.- El preu del contracte que servirà de base a la
licitació puja a la quantitat de 48.000€. IVA inclòs. Aquest preu es determina
d’acord amb els barems orientatius d’honoraris del Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya. En qualsevol cas, el tipus o preu de licitació s’entendrà comprensiu
de la totalitat del contracte conforme a la clàusula 7 de l’annex 2 del plec de
clàusules administratives generals (BOP de 8/7/1995).

Les ofertes que excedeixin del preu de licitació seran refusades.

VII. Capacitat per a contractar.- Estan capacitades per a contractar les
persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena
capacitat d’obrar i acreditin la solvència econòmica, financera i tècnica
conforme als arts. 16 i 19 LCAP i que no estiguin afectats per cap de les
circumstàncies que enumera l’art. 20 com a prohibitives per a contractar.

L’Administració podrà contractar amb unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (sense que calgui formalitzar-les en Escriptures
Públiques fins que s’hagi efectuat l’adjudicació), les quals respondran
solidàriament davant l’Administració i davant la qual nomenaran un
representant o apoderat únic. (art. 24 LCAP)

L’empresa adjudicatària haurà de tenir com a finalitat realitzar activitats que
tinguin relació directa amb l’objecte del contracte i disposin d’una organització
dotada d’elements personals i materials suficients per a executar degudament
el contracte. (art. 197.1 LCAP).

VIII. Garantia definitiva.- La garantia definitiva serà del 4% de l’import
d’adjudicació del contracte i es constituirà de conformitat amb el que estableix
la clàusula 13 de l’annex 2 plec de clàusules administratives generals  i en
qualsevol de les formes previstes en l’art. 36 de la LCAP.

La constitució de la garantia definitiva s’haurà d’acreditar dintre dels 15 dies
següents a la notificació de l’adjudicació del concurs. L’incompliment d’aquest
requisit, per causa imputable a l’adjudicatari, produirà la resolució del contracte.

Atesa la naturalesa del contracte, no es fixa termini de garantia del contracte.

IX. Presentació de proposicions: lloc i termini de presentació, formalitats i
documentació.-



9.1. Lloc i termini de presentació.- Les proposicions es presentaran en el
Registre de licitacions en mà, de les 9 a les 14 hores i de dilluns a divendres,
durant els QUARANTA dies naturals següents a la publicació de l’anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Cas que el darrer dia sigui dissabte
o diumenge la presentació de proposicions s’entendrà prorrogada al primer dia
hàbil següent.

També s’hi podran presentar proposicions per correu, i en aquest cas
l’interessat haurà d’acreditar, amb el resguard corresponent, la data d’imposició
de la tramesa a l’Oficina de Correus i anunciar el mateix dia a l’Òrgan de
Contractació, per fax o Telegrama, la remissió de la proposició. Si no es
compleixen aquests requisits no s’admetrà la proposició en el cas que es rebés
fora del termini fixat en l’anunci de licitació.

No obstant això, quan hagin transcorregut 10 dies des de l’acabament del
termini de presentació, no s’admetrà cap proposició enviada per correu.

El Registre de Licitacions acreditarà la recepció del telegrama o fax esmentat
amb indicacions del dia d’expedició i de recepció, en el Llibre de Registre
corresponent.

9.2. Formalitats.- Els licitadors presentaran tres sobres tancats i signats
per ell mateix o persona que el representi, on s’indiqui, a més de la raó
social i denominació de l’entitat, el nom del concurs i contindran: el primer
(A) la proposició econòmica ajustada al model que s’inclou en el present
Plec, el segon (B) la corresponent a la documentació administrativa i el
tercer(C)la documentació exigida per participar en la valoració del concurs,

Sobre A, anomenat proposició econòmica, s’ajustarà al model contingut en
la clàusula final i es presentarà tancat, amb lacre o precinte, a elecció de
l’interessat i haurà de tenir la inscripció següent: “Proposició econòmica per a
optar al concurs per a adjudicar el contracte de consultoria i assistència per la
redacció del projecte de Pla Especial d’ordenació  del Centre Històric d’Arenys
de Mar”.

Cada licitador podrà presentar únicament una sola proposició. No podrà
subscriure tampoc cap proposta d’unió temporal amb d’altres, si ho ha fet
individualment o figura en més d’una unió temporal.

Sobre B, anomenat de documents administratius, expressarà la inscripció:
“Documents acreditatius de la personalitat i característiques del contractista per
a l’adjudicació del contracte de consultoria i assistència per la redacció del
projecte de Pla Especial d’ordenació del Centre Històric d’Arenys de Mar”,  i
contindrà la documentació següent:

Document o documents que acreditin la personalitat de l’empresari i la
representació, si escau, del qui signa la proposició, consistents en:



• Document Nacional d’Identitat del licitador quan es tracti de
persones físiques o empresaris individuals, per fotocòpia
compulsada per qui tingui la representació pública administrativa,
o Escriptura de constitució de la Societat Mercantil, degudament
inscrita en el Registre Mercantil, si l’empresari fos una persona
jurídica.

• Poder Verificat pel Secretari Lletrat de la Corporació o per un
Lletrat en exercici quan s’actuï per representació. (Per la
verificació de poders per part del secretari municipal, caldrà
satisfer l’import de 35 € en concepte de taxes).

• En cas de concórrer a la licitació diverses empreses, constituint
una unió temporal, cadascuna haurà d’acreditar la seva
personalitat i capacitat, indicant els noms i les circumstàncies dels
empresaris que subscriuran les proposicions, la participació de
cadascuna i designant la persona o entitat que, durant la vigència
del contracte, ha de tenir la representació de la unió davant
l’Administració.

Declaració responsable del licitador atorgada davant l’Autoritat Judicial,
Administrativa, Notari o Organisme qualificat, en la qual es faci
constar que no es troba incursa en cap de les prohibicions per a
contractar enumerades en l’art. 20 de la LCAP.

Declaració de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.

Documents acreditatius de la solvència econòmica, tècnica o
professional següents:

• Informe d’institucions financeres acreditatiu de la solvència
econòmica i financera.

• Titulacions acadèmiques i professionals dels empresaris i del
personal de direcció de l’empresa i, en particular, del personal
responsable de l’execució del contracte.

• Una declaració que indiqui la mitjana anual de personal i plantilla
de personal durant els darrers tres anys.

• Una declaració del material, instal·lacions i l’equip tècnic de què
disposi l’empresari per realitzar el contracte.

• Acreditar haver redactat Plans Especials per a la ordenació de
recintes i conjunts històrics i/o artístics.

Sobre “C”: Documentació tècnica. S’anomenarà Documentació tècnica  per
a participar a l’adjudicació del contracte de consultoria i assistència per la
redacció del projecte de Pla Especial d’ordenació del Centre Històric d’Arenys
de Mar”, i contindrà els documents acreditatius de les circumstàncies a valorar
en el concurs següents:



- Relació de terminis de lliurament segons tramitació i aprovacions,
amb previsió de termini final.

- Una relació dels principals serveis o treballs realitzats durant els
darrers tres anys, que inclogui imports, dates i beneficiaris públics o
privats d’aquests serveis

- Memòria dels treballs a realitzar (caldrà  presentar-los enquadernats
en paper de format din A4 o din A3).

- Avanç de criteris, metodologia i esquema de resultats, que haurà de
tenir en compte els aspectes relacionats en les condicions tècniques
que figuren en annex al present plec (caldrà  presentar-les
enquadernades en paper de format din A4 o din A3. Els plànols
podran tenir format màxim de din A2, i caldrà presentar-los plegats).

X. Mesa de Contractació.- La Mesa de Contractació estarà integrada o
constituïda de la manera següent:

-    President, que ho serà l’Alcalde o regidor en qui delegui.
- Quatre vocals, un per cada grup polític municipal (PSC, ERC, PP i

ICV).
- L’arquitecte coordinador de planejament urbanístic.
- L’Arquitecte municipal.
- El Secretari de la Corporació.
- L’Interventor municipal.
- Un TAG, que actuarà de secretària de la Mesa.

XI. Examen de les proposicions.

El cinquè dia següent al d’acabament del termini de presentació de
proposicions, la Mesa de Contractació procedirà a qualificar la documentació
general presentada pels licitadors en el sobre B en acte privat.

Als efectes d’aquesta qualificació, el president ordenarà l’obertura dels sobres i
el secretari certificarà la relació de documents que figurin en cadascun d’ells. Si
la Mesa observa defectes materials en la documentació presentada, ho
comunicarà verbalment als interessats, a més es farà públic mitjançant anuncis
de l’òrgan de contractació i es concedirà un termini no superior a dos dies
perquè el licitador subsani l’error.

La Mesa, un cop qualificada la documentació i subsanats, en el seu cas, els
defectes o omissions de la documentació presentada, procedirà a determinar
les empreses que s’ajustin als requisits d’admissió, amb pronunciament exprés
sobre els admesos a la licitació, els no admesos i els motius de la no admissió.

A continuació es procedirà a l’obertura del sobre C i el secretari certificarà la
relació de documents que hi figurin. Als efectes establerts en els arts. 15 a 20
del TRLCAP, la Mesa i l’òrgan de contractació podrà demanar a l’empresari
aclariments sobre els certificats i documents presentats o requerir-li la



presentació d’altres complementaris, qui ho haurà de presentar en un termini
màxim de tres dies.

Seguidament, la Mesa procedirà a l’obertura del sobre “A” de les proposicions
admeses que conté la proposta econòmica. La Mesa avaluarà  les proposicions
mitjançant els criteris de valoració que es recullen per ordre decreixent
d’importància i ponderació a l’apartat posterior del present plec, i formularà la
proposta que estimi pertinent a l’òrgan de contractació. La Mesa podrà
sol·licitar, abans de formular la proposta, els informes tècnics que consideri
necessaris que tinguin relació amb l’objecte del contracte.

La Mesa elevarà les proposicions presentades junt amb l’acta i la proposta
d’adjudicació a l’òrgan de contractació.

XII. Criteris base per a l’adjudicació.- Els criteris que serviran de base per a
l’adjudicació del concurs  seran els següents:

a) Valoració dels criteris, metodologia i esquema de resultats
presentats, fins a 20 punts.

b) Millora econòmica del preu de licitació, fins a 6 punts, 1 punt per cada
1 % de millora.

c) Altres millores que ofereixin els licitadors, com p.e. l’aportació d’un
pla d’actuació pel municipi o de documents complementaris
necessaris per l’adaptació al Pla General, fins a 3 punts.

XIII. Documents complementaris a presentar per l’adjudicatari.- Abans de
la formalització del contracte i dins del termini concedit a aquest efecte,
l’adjudicatari haurà de presentar – en documents originals o còpies
compulsades- la documentació següent:

- Número d’Identificació Fiscal.
- Alta o vigència de l’IAE en l’exercici.
- Document acreditatiu d’estar al corrent en les obligacions amb

Hisenda i amb la Seguretat Social, que acrediti la inscripció o l’alta en
aquesta, així com l’afiliació i l’ingrés de quotes dels treballadors al
seu servei o de qualsevol altre deute amb la Seguretat Social.

XIV. Adjudicació.- L’Òrgan de Contractació, un cop rebuda la documentació
de la Mesa de Contractació i evacuats els informes tècnics corresponents,
dictarà alternativament, dintre dels tres mesos següents a l’obertura de
proposicions econòmiques, una resolució motivada en la qual s’adjudicarà el
contracte a la proposició més avantatjosa, sense atendre exclusivament al valor
econòmic d’aquesta, o declarar desert el concurs.

L’adjudicació quedarà pendent de la condició suspensiva d’existència de crèdit
adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte, quan
el contracte es formalitzi en un exercici anterior al de l’inici de l’execució.



L’adjudicació definitiva, un cop acordada, es notificarà als participants en la
licitació, i es publicarà en el BOP dins dels 48 dies següents.

Quan es porti a terme la notificació a l’adjudicatari del contracte, se’l requerirà
perquè constitueixi la garantia definitiva, en la quantia i la forma indicades en la
clàusula VIII i per tal que aporti els documents enumerats en la clàusula
anterior.

XV. Formalització del contracte.- L’Administració i el contractista hauran de
formalitzar el contracte de consultoria i assistència en Document Administratiu,
dintre dels 30 dies següents al de notificació de l’adjudicació, el qual constituirà
títol suficient per a accedir a qualsevol Registre. No obstant això, el dit
contracte administratiu es podrà elevar a Escriptura Pública a petició del
contractista i a costa seva.

El contractista, a més del contracte, haurà de signar el Plec de Clàusules
Administratives Particulars, si aquest no estigués incorporat al contracte.

XVI. Despeses a càrrec de l’adjudicatari.- Seran de compte de l’adjudicatari
les despeses següents:

a) Les de publicitat de licitació que generi el concurs i els preparatoris i
de formalització del contracte (fins a un màxim de 800 €).

b) Els tributs  que es derivin del contracte.
c) Assumir el pagament de l’IVA, que s’entendrà inclòs dintre del preu

d’adjudicació.
d) Els de formalització pública, si és el cas, del contracte d’adjudicació.

XVII. Revisió de preus,-  Atesa la duració del contracte, no tindrà lloc la revisió
del preu contractual.

XVIII.- Règim jurídic.- En el que no es preveu expressament en aquest Plec de
condicions, caldrà atenir-se al que disposa la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, Reglament de la llei de contractes, Llei 7/85 de 2
d’Abril, RD Legislatiu 781/86, de 18 d’Abril, i el Plec de Clàusules
Administratives Generals, aprovat per l’Ajuntament en data 22 de novembre de
1995.

XIX. Jurisdicció competent.- Les qüestions litigioses sorgides sobre
interpretació, modificació, resolució i efectes dels contractes seran resoltes pels
Òrgans de Contractació, les resolucions dels quals esgotaran la via
administrativa i obriran la via contenciosa administrativa, segons la Llei de la
dita jurisdicció.

XX. Model de Proposició.-

“El Sr. ......................................................................, major d’edat, veí de
..................................., amb domicili a ..............................................., titular del



DNI núm. ..........................., expedit amb data ............................., en nom propi
(o en representació de.........................................., veí de .........................., amb
domicili a ..................................., segons acredito amb Poder Verificat)
assabentat del concurs tramitat per a adjudicar, mitjançant procediment obert,
el contracte de consultoria i assistència per la redacció del projecte de Pla
Especial del Centre Històric d’Arenys de Mar, es compromet a realitzar-lo
conforme al Plec de condicions economico-administratives i el de les
prescripcions tècniques pel preu de …………..euros i unes millores, d’acord
amb la clàusula XII, consistents en:…………………….

................................................., .......... d......................... del  2006”

Arenys de Mar, 17 de març de 2006

ANNEX: Prescripcions tècniques per la redacció del treballs del PLA
ESPECIAL  D‘ORDENACIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC D’ARENYS DE MAR

I. ANTECEDENTS.

El Centre Històric d’Arenys de Mar, s’ha de planificar de manera integral respecte al
conjunt de temàtiques que hi incideixen: aspectes arquitectònics, culturals,
patrimonials, d’activitats i serveis al ciutadà, de dotacions d’espais lliures i
equipaments, de circulació i aparcaments en relació a la mobilitat rodada, de vianants i
transports públics, i de paisatge urbà i remodelació de la urbanització.

La concreció a nivell del planejament urbanístics i arquitectònic, remet a la redacció
d’un Pla Especial integral del Centre Històric d’Arenys de Mar.

Com a conseqüència , de les directrius del Pla General , l’Ajuntament d’Arenys de Mar
va procedir a l’encàrrec d’un Pla Especial de Protecció del Patrimoni d’Arenys de
Mar (PEPPA). Aquest, que encara avui es vigent ,fou aprovat definitivament el dia 18-
7-1990.

II. PROCEDIMENT.

Amb la finalitat de que la vil·la es beneficiï d’un procés de selecció obert i de qualitat, al
mateix temps que permeti donar opcions a diferents professionals amb experiència en
aquest camp, el procediment que l’Ajuntament d’Arenys de Mar opta és el d’una
participació amplia mitjançant un concurs públic, amb la presentació d’un treball
d’avanç previ que permeti valorar la proposta.

III. PRESENTACIÓ.

La Memòria i avanç de criteris, metodologia i esquema de resultats a presentar tindrà
en compte el quart (IV) bloc d’aquest document que sintetitza “Les prescripcions



tècniques (àmbit, informació i anàlisis, propostes)” del projecte a redactar del “Pla
Especial del Centre Històric d’Arenys de Mar”.

A més del document del Pla Especial (si aquest no s’ajusta estrictament a les
determinacions del Pla General), s’haurà de preveure, si s’escau, la futura
contractació d’un document complementari que consistirà en l’Adaptació del Pla
General al Pla Especial. Aquest document s’haurà de tramitar independentment, o
millor, si és possible, incorporar al POUM en redacció.

Es presentarà dos documents enquadernats a din A4 o din A3,

- memòria dels treballs a realitzar i
- avanç de propostes (es poden presentar plànols com a màxim din A2

plegats).

IV. L’ÀMBIT.

Aquest Pla Especial considera dos àmbits de treball:

- 1r.  a efectes d’estudis i de delimitació d’àmbits d’intervenció possibles amb
planejament derivat o altri, delimitat pels teixits urbans segons ordenació de
vial estructurats a  l’entorn de la Riera (s’annexa plànol).

- 2n. a efectes d’incidència normativa en l’edificació es prendrà l’àmbit que
engloba les zones 1a “Casc Antic” i 1b “Eixample”

V. INFORMACIÓ I CONTINGUT

Les temàtiques plantejades a continuació referent a informació i anàlisi previs del
Centre Històric constituiran l’AVANÇ del Pla Especial del Centre Històric, amb la
proposició d’alternatives a cada una de les temàtiques plantejades, que contindran en
part, i més desenvolupades, les propostes de l’avantprojecte previ a la redacció
d’aquest Pla Especial.

1. La població

Censos de població: piràmide d’edats. Moviment de la població: procedència i destí.
Qualificació professional. Llogaters i propietaris. Relació treball – 1a residència.
Relació entre tipus d’habitatge, processos de renovació, i l’edat dels seus ocupants.

2. El parc d’habitatges

Antiguitat, llicències (substitució, ampliació, rehabilitació), estat de conservació exterior
i estructural, patologies més habituals, nivell d’habitabilitat, tipologia d’habitatge,
densitats per illes, habitatges principals, segona residència, buits, en estat degradat…

3. L’activitat.

Usos, llocs de treball, situació de l’activitat (PB, P. pisos), associacions i activitat lúdica
recreativa, número de locals, aparcaments privats. L’estudi de comerç i diferents
serveis al Centre.



4. Anàlisi de planejament vigent d’aplicació.

Usos urbanístics, volumetries existents i potencials, funcionalitat de densitats en
relació al teixit urbà. Anàlisis de la normativa i ordenances aplicables. La incidència de
l’aplicació de la nova normativa al Pla General, en casos concrets.

5. Anàlisis de les dotacions.

Zones verdes i equipaments: funcionalitat, estàndard, necessitats. Dotacions públiques
i privades. El paper de centralitat d’aquestes dotacions i la incidència i relació amb
l’entorn i en el conjunt del municipi. Equipaments i serveis privats.

6. Anàlisis del nivell d’urbanització i serveis urbans.

Infrastructures, serveis, estat d’urbanització, funcionalitat de la urbanització, el mobiliari urbà.

7. Estudi de la vialitat.

Estudi funcional actual de la vialitat rodada i peatonal i rodada. Els recorreguts principals dels
vianants. Els accessos principals al Centre Històric. Aparcaments públics i la seva incidència.
Quantificació i ús de l’aparcament a la via pública i en els espais i edificacions privades. La
relació de la mobilitat rodada i peatonal amb el transport públic.

8. El Patrimoni Arquitectònic i Cultural del Centre Històric.

Identificació i valor. Incidència de la seva posició urbana en relació a recorreguts urbans o
ubicació en relació a la configuració dels espais urbans del centre. (Informació complementària
a extreure del nou document en procés d’actualització)

VI. PROPOSTES.

Les propostes es concretaran en el següents aspectes, tots ells relacionats, i en base als
treballs de l’Avanç del Pla:

1. D’ordenació urbanística.

Desenvolupament de les propostes del Pla General vigent i del nou POUM, si és el cas.

Modificacions puntuals si s’escau, a partir d’un estudi detallat.

Delimitació de nous àmbits de planejament derivat.

Desafectacions o afectacions puntuals, alçades i profunditats edificables.

Proposta d’usos dominats, compatibles, condicionats i incompatibles en àmbits d’interès
especial pel Centre.

Ordenances específiques pels carrers característics de l’àmbit del Pla.

Complementarietat o modificació puntual de les Normes Urbanístiques i del Pla Especial del
Patrimoni arquitectònic.

2. De gestió econòmica.



Definició del tipus d’intervenció municipal en l’obtenció de sòl públic, en relació a les noves
propostes que es derivin de la pròpia ordenació del Pla Especial i de les propostes d’intervenció
sobre el parc d’habitatges edificat.

Delimitació de les Unitats d’Actuació necessàries pel compliment dels objectius proposat en
l’ordenació urbanística.

Detecció d’àmbits d’intervenció pública per la construcció d’habitatge públic o rehabilitació.
Registre de solars per les cases i solars abandonats.

3. De mobilitat urbana (Pla de mobilitat urbana).

Nivells de priorització de la mobilitat urbana en els diferents carrers del Centre:
transport privat i públic, mobilitat rodada i de vianants.

Aparcament públics i privats, de rotació i/o servei directe al ciutadà. Zones blaves.

Accessibilitat a les dotacions públiques/privades, i a l’activitat comercial i de serveis.

4. De millora urbana.

Remodelacions i reurbanitzacions de vialitat i dels espais urbans públics, que es
considerin prioritaris i d’acord amb els usos urbanístics i la mobilitat urbana.

Millora dels serveis urbans a efectes de seguretat ciutadana i de millora
mediambiental.

Criteris unitaris o específics de tractament de materials i mobiliari urbà, segons
tipologia del carrer i espai urbà, d’acord amb el Servei d’Obres de l’Ajuntament.

5. De programa, en relació a l’estudi econòmic i financer.

Proposta de programa i prioritats de les diferents propostes d’ordenació i gestió
urbanística, de millora urbana i de les mesures necessàries per la implantació d’un Pla
de mobilitat a curt termini.

Aproximació a la valoració econòmica de les diferents intervencions diferenciant la
inversió pública i privada (propostes d’economia mixta).

VII.  DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE DEL PLA ESPECIAL

1. El Pla Especial contindrà tots els documents requerits per la legislació urbanística
vigent a Catalunya, i els necessaris per l’acompliment dels objectius i propostes
referenciades en els apartats anteriors: plànols a escales adequades a cada una de
les temàtiques, memòria, normativa, programa d’actuació urbanística i estudi econòmic
i financer.

2. Segons les diferents tramitacions i aprovacions es presentarà la següent
documentació gràfica i alfanumèrica:

- Avanç: 2 jocs, més els plànols complementaris colorejats amb suport rígid
per l’exposició pública i en suport digital.

- Inicial: 3 jocs complerts.



- Provisional: 5 jocs complerts.
- Refós definitiva: 5 jocs complerts composats alguns d’ells i si s’escau, a

partir del document de l’aprovació provisional.

3. El document tècnic executiu (refós de l’aprovació definitiva) es presentarà també
amb el suport informàtic corresponent, d’acord amb les indicacions dels Serveis
Tècnics de l’Ajuntament).

VIII. PRESSUPOST INDICATIU.

Es considera com a pressupost indicatiu per la contractació d’aquest projecte la
quantitat de 48.000 euros essent una referència per la proposta econòmica que s’ha
de presentar en el concurs públic, previ a la contractació.

Arenys de Mar, 17 de març de 2006


