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Els beneficiaris restaran sotmesos a les res-
ponsabilitats i al règim sancionador que
sobre sancions administratives estableix la
normativa aplicable en matèria de subven-
cions, la Llei general pressupostària i la Llei
general tributària.

L'Institut Municipal d'Hisenda iniciarà un
procediment de reintegrament de la subven-
ció concedida i abonada indegudament de
conformitat amb la legislació vigent.
Catorzena. - Publicitat

La publicitat de les bases reguladores d'a-
questa subvenció s'efectuarà mitjançant la
seva publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA i una referència d'aquest anunci en
la Gaseta municipal.
Quinzena. - Normativa aplicable

En tot allò no previst en aquestes Bases
s'estarà al que disposen la Normativa munici-
pal general reguladora de les subvencions
aprovada pel Plenari del Consell Municipal
de 4 de febrer de 2005, la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, el
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
que s'aprova el Reglament de la Llei general
de subvencions i altra normativa concordant.

Barcelona, 1 de juliol de 2009.
El Secretari General, Jordi Cases i Pallarès.
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Barcelona

ANUNCI DE RECTIFICACIÓ
D'ERRADA

Exp. núm. 08PL15354.
En el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de

Barcelona núm. 149 de 23 de juny de 2009
han estat publicats l'acord d'aprovació defi-
nitiva i la proposta de Modificació puntual de
l'Ordenança municipal d'activitats i establi-
ments de concurrència pública, pel que fa als
locals on s'exerceix la prostitució.

S'ha detectat que, per error, la Disposició
Transitòria Segona, apartat 5è, lletres a) i b)
tenen un contingut que no és coincident amb
el Text de la Normativa que va ésser objecte
d'aprovació definitiva per part del Plenari del
Consell Municipal en sessió de data 29 de
maig de 2009.

En conseqüència, es procedeix a continua-
ció a la publicació del present anunci, que
anul·la i substitueix l'anteriorment publicat
en data 23 de juny de 2009.

"El Plenari del Consell Municipal, en ses-
sió celebrada el 29 de maig de 2009, adoptà
el següent acord:

Aprovar definitivament, de conformitat
amb l'article 114 del Reglament Orgànic
Municipal, la Modificació de l'Ordenança
Municipal d'Activitats i Establiments de Con-
currència Pública, pel que fa als locals on
s'exerceix la prostitució segons el text que
consta com a document adjunt, amb les
modificacions a què fa referència l'informe
de la Direcció d'Actuació Urbanística; i

resoldre les al·legacions presentades en el
tràmit d'informació pública de l'aprovació
inicial, de conformitat amb l'informe de l'es-
mentada Direcció de valoració de les al·lega-
cions; informes, tots dos, que consten a l'ex-
pedient i a efectes de motivació s'incorporen
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 Infrastructures (Sector d'Ur-
banisme i Infrastructures. Av. Diagonal, núm.
240, planta quarta, 08018 Barcelona).

Per tal de donar compliment a l'art. 17.3
del Reglament de la Llei d'Urbanisme, i als
efectes de garantir l'accés per mitjans telemà-
tics, el document podrà consultar-se en el
lloc web: www.bcn.cat/urbanisme.

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA
MUNICIPAL D'ACTIVITATS I ESTABLIMENTS DE
CONCURRÈNCIA PÚBLICA, PEL QUE FA ALS LOCALS
ON S'EXERCEIX LA PROSTITUCIÓ SEGONS EL TEXT
QUE CONSTA COM A DOCUMENT ADJUNT

Subsecció 2a. Sales d'exhibició sexual i
locals on s'exerceix la prostitució

Article 36

Condicions d'emplaçament de les sales
d'exhibició sexual, locals on s'exerceix la
prostitució i sex-shops

1. Resta prohibida la instal·lació de sales
d'exhibició sexual i de locals on s'exerceixi
la prostitució (2.2.6, 2.2.7.1 i 2.2.7.2), així
com d'activitats audiovisuals tipus sex-shop
(2.6.2) en les ubicacions següents:

a) En els soterranis d'edificis entre mitge-
res, llevat que tinguin accés directe i horit-
zontal a la rasant del carrer, de manera que
no calgui salvar cap desnivell ni en sentit
ascendent ni descendent entre l'establiment i
el carrer.

b) En contigüitat amb habitatges, és a dir,
quan el local limita per les parets laterals, pel
sostre o pel paviment amb un habitatge, i que
no pot haver-hi accés des d'espais comuns o
privatius vinculats a l'ús dels habitatges.

c) A menys de 200 metres de distància
d'usos protegits conforme disposa l'article 26
d'aquesta Ordenança i, en particular, d'altres
tipus de locals de lleure o que per la seva
naturalesa de la seva activitat suposin l'a-
fluència de menors d'edat.

d) A menys de 200 metres d'altres sales
d'exhibició eròtica i de locals on s'exerceixi
la prostitució, així com de sex-shops (2.6.2.)
que disposin de vint o mes monitors de
reproducció vidiomagnètica en cabines indi-
viduals o de deu o mes en cabines col·lecti-

ves.
2. En particular, els locals on s'exerceix la

prostitució (2.2.7.1. i 2.2.7.2.) amb una
superfície construïda de mes de 250 m2. No
es poden ubicar en edificis susceptibles d'ús
d'habitatge encara que, en el moment de
sol·licitud de la llicència o d'inici de l'activi-
tat, l'edifici estigui destinat a altres usos.

3. Els serveis de vigilàncies dels locals on
s'exerceix la prostitució (2.2.7.1 i 2.2.7.2.)
han de comptar, durant l'horari de funciona-
ment, amb un vigilant de seguretat a partir de
50 persones d'aforament.

4. Els plans especials d'usos dels Districtes
d'aquesta ciutat podran adoptar previsions i
prescripcions addicionals als efectes d'assolir
la localització més idònia dels establiments
oberts al públic dedicats a prestació de ser-
veis de caràcter sexual.
Disposicions transitòries

Segona. - Locals on s'exerceix la prostitució
1. Els locals on s'exerceix la prostitució, tal

i com són descrits en els epígrafs 2.2.7.1. i
2.2.7.2. de l'annex 1 d'aquesta Ordenança,
han de sol·licitar a l'Ajuntament l'adaptació
de les respectives llicències a les prescrip-
cions contingudes en l'apartat 5 d'aquesta
transitòria en el termini de sis mesos, comp-
tats a partir del dia següent de la seva entrada
en vigor.

2. En el termini de sis mesos, comptat a
partir del dia següent a la notificació de la
concessió de la llicència, els titulars de les
activitats han d'adaptar els locals a les pres-
cripcions que estableix el Decret 217/2002 i
a les especificades en l'apartat 5 d'aquesta
Disposició Transitòria.

3. L'Ajuntament comunicarà a l'Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya les reso-
lucions adoptades en relació a la revisió de
les esmentades llicències.

4. Als efectes de l'aplicació d'aquesta Dis-
posició Transitòria, s'entén per activitats exis-
tents aquelles que disposin de llicència muni-
cipal d'activitat i exerceixin la prostitució en
els termes establerts als articles 2 i 3 del
decret 217/2002, abans de 16 de gener de
2008.

5. Únicament són d'aplicació a les activi-
tats existents les condicions d'emplaçament
següents:

a) Només podrà instal·lar-se en soterranis
d'edificis entre mitgeres, la part de l'activitat
destinada a reservats per a la prestació de
serveis de naturalesa sexual, sempre que la
superfície d'aquests reservats no superi el 30
per cent de la que correspon a la totalitat útil
del local, amb un número màxim de cinc
reservats.

b) La prohibició d'estar ubicats en edificis
o recintes sanitaris o docents I la prohibició
de tenir accés des d'espais comuns o priva-
tius vinculats a l'ús dels habitatges.

c) Les condicions higiènic �sanitàries esta-
blertes a l'Annex IV de la present Ordenança.
Tercera. - Tramitació

1. L'adaptació a que fa referència l'apartat
1 de la Disposició Transitòria Segona de la
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present Ordenança, consisteix en la sol·lici-
tud i tramitació d'una nova llicència d'activi-
tats.

En el cas que sigui necessari dur a terme
obres per a la modificació de les
instal·lacions o elements de construcció, la
sol·licitud de llicència es tramitarà en expe-
dient únic de llicència d'activitats i obres.

2. La documentació a aportar consistirà
en:

a) projecte tècnic visat i signat per tècnic
competent (incloent memòria tècnica, plà-
nols i pressupost) d'activitats i obres si escau.

b) assumeix de direcció visat.
c) estudi de seguretat i salut o estudi bàsic

segons RD 1627/97, visat.
d) designació de coordinador de seguretat

i salut, quan sigui exigible segons RD
1627/97.

e) autoliquidació de les taxes.
Disposició final

Aquesta modificació de l'Ordenança
Municipal d'Activitats i Establiments de con-
currència pública entrarà en vigor el dia
següent de la seva publicació en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona."

Barcelona, 30 de juny de 2009.
El Secretari General, Jordi Cases i Pallarès.
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A

Barcelona

ANUNCI D'APROVACIÓ INICIAL

Expedient OLO2009/002BIM.
La Comissió d'Urbanisme, Infraestructures

i Habitatge, en sessió del dia 18 de juny de
2009, adoptà el següent acord:

Aprovar inicialment el projecte executiu
del nou conjunt d'equipaments a l'antiga
fàbrica Alchemika, a Barcelona, per un
import de 17.141.244,89 d'EUR, el 16% de
l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, formulat
per Barcelona d'Infraestructures Municipals,
S.A., amb les condicions a què fa referència
la conformitat tècnica de projecte emesa per
la Direcció d'Actuació Urbanística; sotmetre
l'expedient a informació pública durant el
termini de trenta dies mitjançant anuncis al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i en un diari
dels de més circulació de Catalunya; i preci-
sar que no es computaran en aquest termini
els dies corresponents al mes d'agost.

L'expedient restarà exposat al públic pel
termini de trenta dies al Departament d'Infor-
mació i Documentació del Sector d'Urbanis-
me i Infraestructures (Av. Diagonal, 230,
planta segona, de dilluns a dijous de 9.00 a
13.30 i de 16.00 a 17.00 h. i divendres de
9.00 a 13.30 h. Horari d'estiu del 24 de juny
al 24 de setembre: de dilluns a divendres de
9.30 a 13.30 h). Dins el termini esmentat,
que començarà a comptar a partir de l'última
de les publicacions (en el BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA i en un dels diaris de mes divul-
gació), els interessats podran examinar-lo i
presentar les al·legacions que considerin per-

tinents.
Barcelona, 30 de juny de 2009.
El Secretari General, Jordi Cases i Pallarès.
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ANUNCI

El Plenari del Consell Municipal en sessió
del dia 26 de juny de 2009, va aprovar defi-
nitivament el Conveni entre l'Ajuntament de
Barcelona, l'Administració General de l'Estat
i la Generalitat de Catalunya, per a la consti-
tució del Consorci pel qual es crea el Centre
de Recursos Internacional per la Pau de Bar-
celona en part dels espais del Castell de
Montjuïc, la creació i la participació de l'A-
juntament de Barcelona com a ens consorciat
del Consorci Centre de Recursos Internacio-
nal per la Pau de Barcelona, així com els
seus estatuts. De conformitat amb els articles
212.5 i 201.1.d) del Reglament d'obres, acti-
vitats i serveis dels ens locals, els estatuts es
transcriuen íntegrament a continuació.

ESTATUTS DEL CONSORCI CENTRE DE RECURSOS
INTERNACIONAL PER LA PAU DE BARCELONA

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Naturalesa i règim jurídic
El Centre de Recursos Internacional per la

Pau de Barcelona és una entitat de caràcter
consorcial amb personalitat jurídica pròpia i
amb plena capacitat jurídica per a la realitza-
ció dels seus objectius.

El consorci té caràcter voluntari i indefinit,
i es regeix per aquests estatuts i per les dispo-
sicions legals de caràcter general que li
siguin d'aplicació.
Article 2. Membres del Consorci

Es crea el Centre de Recursos Internacio-
nal per la Pau de Barcelona que ocuparà una
part dels espais del Castell de Montjuïc, i que
serà regit per un Consorci que està integrat,
com a institucions consorciades fundadores i
amb compromisos financers compartits, per:

* L'Ajuntament de Barcelona, l'Alcalde o
Alcaldessa del qual el presidirà.

* L'Administració General de l'Estat.
* La Generalitat de Catalunya.
El nombre de membres del Consorci podrà

ser ampliat, amb l'acord de tots els membres
fundadors, amb l'admissió d'entitats públi-
ques que puguin fer aportacions d'interès per
al Consorci.
Article 3. Seu

El Consorci tindrà la seva seu en part dels
espais del Castell de Montjuïc, a la carretera
de Montjuïc, número 66-68.
Article 4. Finalitats generals

Són finalitats generals del Consorci les
següents:

a. El foment del coneixement de les mis-
sions internacionals de pau i ajuda humanità-
ria.

b. Donar a conèixer i promoure el paper
de les ciutats en el foment de la cultura de la
pau.

c. Difondre la cultura dels drets humans,
fomentar els valors de la cultura de la pau, el
foment del diàleg i la promoció de solucions
pacífiques per a la prevenció, gestió i resolu-
ció de conflictes.
Article 5. Atribucions

Són atribucions del Consorci:
1. Fomentar la realització d'actuacions i

projectes que contribueixin a la difusió dels
valors de la Cultura de la Pau, dels Drets
Humans i del diàleg en la resolució no vio-
lenta de conflictes, amb especial èmfasi en la
població escolar i juvenil.

2. Donar a conèixer el paper de les ciutats
en la construcció de la pau.

3. El foment del coneixement de les mis-
sions internacionals de pau i ajuda humanità-
ria internacionals i a càrrec dels principals
organismes internacionals, en les seves
dimensions civil i militar, incloses aquelles
missions que la Llei Orgànica de Defensa
Nacional encomana a les Forces Armades.
(Llei 5/2005 de 17 de novembre).

4. Divulgar mitjançant una exposició per-
manent les missions de pau i ajuda huma-
nitària, tant civils com militars, la prevenció i
gestió de conflictes violents i la construcció
de la pau, així com sobre els valors de la Cul-
tura de la Pau i els Drets Humans.

5. Gestió d'altres exposicions permanents i
temporals relacionades amb les seves finali-
tats.

6. Establir programes de formació especia-
litzada i de recerca aplicada sobre els proces-
sos de pau, la gestió de crisi, la construcció
de pau en societats afectades per conflictes
violents o el paper de les ciutats en el foment
de la cultura de la pau.

7. Establir un centre de documentació i
estudi sobre els temes esmentats.

8. Qualsevol altres que contribueixin a
realització dels objectius del foment de la
pau i la resolució de conflictes pels quals es
constitueix l'esmentat Consorci.
Article 6. Normativa

El Consorci té naturalesa de consorci local
i es regirà per:

a. El disposat als presents estatuts.
b. El disposat en la Llei 7/1985, de 2 d'a-

bril reguladora de les Bases de règim local.
c. El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'a-

bril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya i
en les altres normes aplicables en matèria de
règim local.

d. Reial Decret 2/2004, de 5 de març, Text
Refós de la Llei reguladora d'Hisendes
Locals.

e. El disposat a la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, del Règim Jurídic de les Adminis-
tracions Públiques i del Procediment Admi-
nistratiu Comú.

f. El disposat en la normativa específica
que sigui de pertinent aplicació.
Article 7. Aportacions dels membres




