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Ref:CG 4/17 

 
 
 ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió ordinària de 2 de febrer de 2017. 
 
 Aprovació de l'acta de la sessió de 26 de gener de 2017. 
 

Part decisòria 
 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
 
1.-  (52/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Carlos de Francisco Sans (mat. 25307) 

entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria professional de caporal 
del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (codi lloc: 60.70.PE.10), i adscrit al Parc de 
Bombers de Llevant de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a professor de 
l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya de la 
Generalitat de Catalunya amb una dedicació de 120 hores en l’any 2016. Aquesta autorització 
s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 
personal de les administracions públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la Comissió 
de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que declara d’interès públic la 
realització habitual de funcions docents en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el 
marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i 
Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona 
(Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada segons la declaració d’interès 
públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a l’activitat municipal. La present autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al 
mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat 
i Prevenció. 

 
2.-  (974/2016) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Xavier Monge Profitós (mat. 75030) entre 

la seva activitat municipal com a personal eventual, amb destinació al Grup Polític Municipal CUP 
Capgirem Barcelona, on desenvolupa el lloc de treball de Tècnic 2 (80.20.PO.10), i l’activitat privada 
per compte propi com a advocat mitjançant la societat Monge i Orteu Advocats SLP. No podrà 
ostentar, per ell mateix ni mitjançant substitut, ni tampoc mitjançant l’esmentada societat ni d’algun 
dels seus membres, la representació i defensa d'interessos contraris als de la Corporació Municipal ni 
tampoc podrà assessorar, informar o desenvolupar les activitats pròpies de la professió en aquells 
assumptes o procediments en els quuals l'Ajuntament o els seus Organismes hi tinguin relació. La 
dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 
l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La 
present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 
personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta 
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies 
relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 
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3.-  (1139/2016) APROVAR la pròrroga del conveni marc de col·laboració signat el 26 de gener de 2015 
entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de 
Barcelona per promoure la formació professional dual a la ciutat de Barcelona fins a la finalització del 
curs 2018-2019, en virtut del que preveu la clàusula vuitena de l'esmentat conveni. FACULTAR l’Im. 
Sr. Gerardo Pisarello Prados, Primer Tinent d’Alcaldia i responsable de l’Àrea de Treball, Economia i 
Planificació Estratègica, per a la signatura de la l'esmentada pròrroga. DONAR-NE compte a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
4.-  INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document de 2 de febrer de 

2017. 
 
5.-  (E.03.6041.16) ACCEPTAR l’atorgament, per part de l’Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 

(ADIF) a favor de l’Ajuntament de Barcelona, de la concessió administrativa per a l’ocupació del domini 
públic ferroviari que afecta l’espai situat al terme de Barcelona entre els PPKK 99/100 i 99/158 de la 
Línia Tarragona-Barcelona i França i PK 620/650 de la LAV, amb caràcter gratuït i un termini de 
setanta-cinc anys, per tal a dur a terme les obres d’enderroc dels mòduls existents en l’Estació 
d’Autobusos de Sants i la instal·lació d’un de nou, en els termes del document administratiu de la 
concessió que s’annexa; i FORMALITZAR la concessió en document administratiu. 

 
ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ 

 
6.-  (2017/47) APROVAR els següents Projectes Municipals en matèria de turisme, finançats pel Fons de 

Foment del Turisme de la Generalitat provinent de l’impost sobre estades en establiments turístics 
(IEET), per import total de 608.007,93 euros: Accessos i senyalística del Parc Natural de la Serra de 
Collserola des de Barcelona, per import de 301.602,00 euros. Festival Llum BCN, per import de 
214.975,93 euros. Projecte Concert popular de l’OBC a la platja de Barcelona el Dia Internacional de la 
Música, per import de 65.000,00 euros. Material de comunicació Collserola, per import de 26.430,00 
euros. 

 
ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 
7.-  (20160713) APROVAR les bases específiques de convocatòria corresponent als “Premis Brot’2017”, 

CONVOCAR els “Premis Brot’2017”, de conformitat amb les bases generals reguladores dels “Premis 
Brot”, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 3 de febrer de 2014 i aprovades 
definitivament el 26 de febrer; AUTORITZAR la despesa màxima de 3.500,00 euros, que anirà amb 
càrrec a la partida 0201 481.01 232.21 del pressupost de l'any 2017, per fer front a la disposició i 
lliurament d'aquests premis, amb el següent desglossament: Premi jurat Brot als millors grups musicals 
formats per joves fins a 25 anys, dotat amb 1.500,00 euros: - Primer premi de 1.000,00 euros. - Primer 
premi de 300,00 euros. - Primer premi de 200,00 euros. Premi públic Brot al millor grup musical format 
per joves fins a 25 anys, dotat amb 250,00 euros. Premi jurat Embrió, als millors grups musicals 
formats per joves fins a 18 anys, dotat amb 1.500,00 euros: - Primer premi de 1.000,00 euros. - Primer 
premi de 300,00 euros. Primer premi de 200,00 euros. Premi públic Embrió al millor grup musical 
format per joves fins a 18 anys, dotat amb 250,00 euros. ORDENAR la publicació de la convocatòria i 
de les bases específiques de convocatòria corresponent als "Premis Brot’2017” mitjançant la inserció 
del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. ESTABLIR, de conformitat amb 
les bases específiques, com a termini de presentació de les obres l'1 de març de 2017. 
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ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 
 
8.-  (0934/16) RATIFICAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de 

Localret en l’impuls de la plataforma Decidim, d’acord amb el text que s’adjunta, que substitueix el text 
aprovat per acord de la Comissió de Govern de 22 de desembre de 2016. 

 
9.-  (100/17) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 181.469,41 euros, amb càrrec al/s 

pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de Fundació Privada Benallar, 
amb NIF G64046899, per a suport als refugiats.  APROVAR el conveni de col·laboració entre 
l'Ajuntament de Barcelona i Fundació Privada Benallar, amb NIF G64046899, per a suport als 
refugiats, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter 
excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions de 
l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 181.469,41 euros. FACULTAR el Quart Tinent d'Alcaldia 
per la signatura de l'esmentat conveni. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que presenti, en data 
màxima 31 de març de 2018, el balanç econòmic i la memòria de funcionament i justificació dels fons 
rebuts. Aquest haurà de contenir memòria d’actuació amb indicació de les activitats realitzades i 
resultats obtinguts, memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades i informe de 
l’auditor. 

 
Districte de Ciutat Vella 

 
10.-  (17-sjs-04) APROVAR el conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, Foment de 

Ciuat, SA, l’entitat Tot Raval Fundació Privada i la Fundació Bancària caixa d'estalvis i pensions de 
Barcelona i Caixabank, SA que té per objecte la col·laboració d’aquestes entitats per tal d’impulsar al 
territori del barri del Raval una intervenció social en contextos multiculturals que promogui un 
desenvolupament comunitari intercultural i una societat cohesionada, per un termini de dos anys. 
FACULTAR la Sra. Mònica Mateos Guerrero, gerent del Districte de Ciutat Vella, per a la seva 
signatura. 

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 
11.-  (20179203) ADJUDICAR el contracte núm. 16005733, que té per objecte la "Prestació de Serveis per a 

la Gestió de l'Equipament Bàscula Jove, del Districte de Sants-Montjuïc", per un import de 455.647,57 
euros, IVA inclòs, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient 
a Tasca Serveis d'Animació, SL amb NIF B59533190, i d'acord amb la seva proposició, en ser 
considerada l'oferta més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i 
suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual; DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada 
quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document 
amb el següent desglossament: import adjudicació 414.225,07 euros; tipus impositiu del 10% d'IVA, i 
import de l'IVA de 41.422,50 euros; FIXAR en 20.711,25 euros l'import de la garantia definitiva i 
RETENIR-LO del preu del contracte atesa la declaració del contractista d'acollir-se a aquesta modalitat 
de constitució de garantia i REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils 
següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte. 
ANUL·LAR part de l'autorització de despesa del contracte número 16005733 que té per objecte la 
“prestació de serveis per a la gestió de l’equipament Bàscula Jove, del Districte de Sants-Montjuïc”, 
per un import de 45.043,26 euros amb càrrec al pressupost/os i partida/es indicades en aquest mateix 
document. 
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ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 
12.-  (BC 2017/001) APROVAR inicialment el Projecte constructiu base de carrils bicicleta a implantar als 

carrers de la xarxa bàsica de bicicleta (període 2017-2018) de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord 
amb l'Informe Tècnic del Projecte, que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es 
dóna per reproduït, per un import de 9.398.256,91 euros el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, 
d'acord amb allò que preveu l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova 
el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); SOTMETRE l'expedient a 
informació pública durant el termini de trenta dies hàbils mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més circulació de Catalunya, termini durant el qual 
es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 

 
Districte de l'Eixample 

 
13.-  (02-2016LL02257) RATIFICAR la resolució de la cinquena tinenta d’Alcaldia, de 19 de desembre de 

2016, en virtut de la qual es concedeix a la societat Casp 1-13 Barcelona, SL llicència d'obres majors 
per a la construcció d’un edifici d’ús residencial (Hotel 5*) amb front al carrer Casp 1-13, compost de 
4PS+PB+A+7PP (les 3 darreres reculades respecte l’alineació), amb pas públic en planta baixa que 
dóna accés a l’interior de l'illa. L’edifici disposarà de 328 places hoteleres distribuïdes en 164 
habitacions (6 d’elles adaptades), piscina a la coberta (sostre de planta 7) i instal·lacions al terrat de la 
planta 6 i planta 7. També disposarà de 2 locals comercials en planta baixa i un aparcament soterrani 
(que ocuparà la totalitat de l’àmbit del PMU (13E i 6E) amb capacitat per a 446 places per cotxes (26 
adaptades i 2 reduïdes), 47 per a motos i 58 per a bicicletes, i  6 places de C/D de 3x8 i 6 places de 
C/D de 3x5. El projecte inclou la intervenció en les mitgeres que queden al descobert. Aquesta llicència 
no inclou la construcció del local comercial de planta baixa a interior d’illa dins l’1,5 FE (futura 
ampliació del Zara de passeig de Gràcia, 16), que apareix representat als plànols del projecte de l’hotel 
per veure l’encaix entre les dues edificacions, sobre i sota rasant, així com tampoc l’enderroc de 
l’edificació existent (sobre i sota rasant), actuacions que seran objecte de les seves corresponents 
autoritzacions municipals. Condicions particulars de la llicència. Abans de l’inici de les obres, caldrà 
comunicar-ne l’inici a l’Ajuntament i també caldrà: - Justificar que l’edifici motiu d’estudi es troba lliure 
de sòls contaminats, aportant a BCASA les justificacions escaients. - Verificar l’acompliment del títol 8 
de l’Ordenança General de Medi Ambient Urbà sobre captació solar, presentant la documentació 
relativa a la darrera versió del projecte davant l’Agència d’Energia de Barcelona. - Protegir l’arbrat viari 
existent i comunicar l’inici de les obres a Parcs i Jardins amb l’objecte de la supervisió dels treballs. - 
Comunicar l’inici de les obres a la Unitat d’Infraestructura i Obres de Ferrocarril Metropolità de 
Barcelona i a la Subdirecció General d’Infraestructures del Transport Terrestre i donar compliment a 
les condicions que es desprenen dels respectius informes. - Lliurar la documentació relacionada a 
l'article 27.3 de l'Ordenança Reguladora del Procediment d'Intervenció Municipal en les Obres 
aprovada en data 25 de febrer 2011. El projecte executiu haurà de ser lliurat en format pdf i visat. 
Caldrà afegir comprovant d'haver lliurat informe de l'Agència de Residus (ARC), segons requeriments 
indicats en l'informe de Barcelona Cicle de l'Aigua SA (BCASA) del 25 de juliol de 2016. - Quant a les 
obres d'urbanització, dipositar a Tresoreria municipal l'import de 36.036,98 euros equivalent a la 
diferència que manca dipositar (ja consta dipòsit de 28.194,00 euros) fins assolir el 12% del pressupost 
d'execució material, com a garantia per a la seva execució, sense la qual la llicència no és eficaç, 
atenent a allò establert a l'article 41.1 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme. En el decurs de les obres: 
- Caldrà adreçar-se a l’Institut Municipal del Paisatge Urbà per tal de concretar el tractament de les 
mitgeres que queden al descobert. - Cal donar compliment a les condicions exposades en l’informe 
favorable amb condicions del Departament de Projectes Urbans, de 30 de març de 2016. - Els 
conductes per a l’evacuació de fums, gasos, bafs i olors, s’ajustaran al què es disposa al Títol 2 de 
l’Ordenança del Medi Ambient de Barcelona de 25 de febrer de 2011, com a modificació de 
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l’Ordenança General del Medi Ambient Urbà. En el tràmit de primera ocupació i/o comunicació prèvia: - 
A la conclusió de l’obra el titular de la llicència estarà obligat a reposar, reconstruir o reparar les 
voreres malmeses durant l’execució de l’obra, així com a reparar els danys que es puguin ocasionar en 
arbrat, conduccions i elements urbanístics del sòl, vol o subsòl de la via pública. Així mateix la 1a 
ocupació quedarà condicionada a l’execució de les obres d’urbanització. - Cal lliurar final d'obra visat, 
la documentació de l'obra executada (as built) en format pdf, declaració responsable referent al final 
d'obra, així com la resta de documentació establerta a l'Ordenança Reguladora del Procediment 
d'Intervenció Municipal en les Obres aprovada el 25 de febrer 2011. - Cal aportar davant l’Agència 
d’Energia de Barcelona la documentació corresponent a la instal·lació solar tèrmica (bomba de calor i 
instal·lació solar fotovoltaica), documentació tècnica i certificat final i d’especificacions tècniques, 
especificada a l’art. 81-5 de l’Annex VI de l’Ordenança del Medi Ambient de Barcelona. - Caldrà 
aportar i adjuntar còpia de la documentació requerida a l’article 6 de l’ORCPI/08 i el corresponent pla 
de seguretat, si escau, i l’Entitat de Control haurà de comprovar la idoneïtat d’aquesta documentació. - 
Caldrà legalitzar adequadament l’activitat d’hotel  mitjançant un comunicat amb certificació prèvia, 
annex III.2, d’acord amb la instrucció per a l’aplicació de l’OMAIIA a partir de l’entrada en vigor de la 
Llei 20/2009 (BOP 12-01-2011), o procediment que el substitueixi. - Caldrà legalitzar adequadament 
l'activitat d'aparcament i els diferents locals comercials, d'acord amb la instrucció per a l'aplicació de 
l'OMAIIA a partir de l'entrada en vigor de la Llei 20/2009 (BOP 12 de gener 2011). - Amb la 
documentació del control inicial cal aportar totes les certificacions exigides per les reglamentacions 
tècniques en matèria de seguretat industrial per a les diferents instal·lacions de l’activitat (Baixa 
Tensió, Gas, Aparells Elevadors, Climatització, Calefacció i ACS, etc.). - Caldrà haver obtingut 
l’informe favorable Departament de Turisme de la Generalitat de Catalunya. - Aquesta llicència no 
inclou l’enderroc de les edificacions existents ni tampoc la construcció de la planta baixa a interior d’illa 
(dins l’1,5 FE), que seran objecte de les seves corresponents autoritzacions municipals. - Aquesta 
llicència no inclou rètols, ni marquesines, ni guals, per als quals caldrà sol·licitar l'autorització 
preceptiva. - Aquesta llicència d'obres no inclou la legalització d’activitats i instal·lacions, ni les bastides 
d’obra, ni tanques de precaució o altres elements auxiliars, ni l’ocupació de la via pública, les quals 
s'hauran de sol·licitar al Districte de l’Eixample i tramitar d'acord amb la normativa vigent. Les generals 
assenyalades al  full adjunt. 

 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 
14.-  (16obo93) APROVAR definitivament el “Projecte d’urbanització del PMU UA3 als entorns de la ronda 

de Dalt, entre el parc de l’Oreneta i la plaça Alfons Comín” al Districte de Sarrià-Sant Gervasi, a 
Barcelona, d’iniciativa publicaprivada, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte del 20 de juny de 
2016, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, amb un 
import total 216.946,95 euros, més el 21% de l’impost del valor afegit (IVA); d’acord amb allò que 
preveu l’art. 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme; i PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), a la 
Gaseta Municipal i al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament; NOTIFICAR-HO als interessats en aquest 
procediment; i ENCARREGAR a Bagur, SA la gestió de l’actuació. 

 
15.-  (5BD 2014/007) APROVAR inicialment el Projecte del mur de façana a l’aparcament de B:SM de Via 

Augusta i reurbanització del carrer Cardenal de Sentmenat, entre el carrer Vergós i el carrer Mañé i 
Flaquer, al Districte de Sarrià–Sant Gervasi de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe 
Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, 
amb un pressupost de 2.034.516,68 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb 
allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya i SOTMETRE’L a informació pública durant un 
termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de 
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la Província de Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més circulació de Catalunya, termini durant el 
qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 

 
Districte d'Horta-Guinardó 

 
16.-  (16PL16440) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta Municipal de 

Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la qualificació com a vial del passatge Arc de Sant Martí, al 
Districte d’Horta-Guinardó, d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; 
SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i DONAR-NE compte a la 
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
17.-  (16GU15) RESOLDRE les al·legacions presentades durant el termini d’informació pública pel senyor 

Francisco Ibáñez Montoya, en nom i representació de l’Arquebisbat de Barcelona; i per la senyora 
Encarnación Sánchez Troya i el senyor Miguel Figols Valle, en els termes que figuren a l’informe emès 
per la societat municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA el 24 de gener de 2017 que consta a 
l’expedient i que es dóna per íntegrament reproduït; TENIR per comparegut al Ministeri Fiscal a les 
presents diligències, en virtut de l’establert a l’art. 5 de la Llei d’Expropiació Forçosa, en nom i 
representació del titular cadastral de la finca número 79 del carrer Mühlberg, d’acord amb l’exposat a 
l’informe esmentat; APROVAR definitivament la relació de béns i drets afectats per l’expropiació de les 
finques números 75, 77 i 79 del carrer Mühlberg, incloses dins de l’Actuació Aïllada Rovira 2, de la 
Modificació del Pla General Metropolità a l’àmbit dels Tres Turons, aprovada definitivament pel Plenari 
del Consell Municipal del 15 de novembre de 2010, i qualificades de sistema de parcs i jardins urbans 
actuals de caràcter local (clau 6a); INICIAR l’expedient d’expropiació; NOTIFICAR individualment als 
afectats l’inici de l’expropiació per a que en el termini de quinze dies aportin els títols que legitimin els 
seus drets, en cas que no ho hagin fet a la fase d’informació pública, i proposin el preu en què els 
valorin, i el termini necessari per desallotjar la finca, en el cas de ser-ne ocupants, a fi d’intentar el 
tràmit d’avinença previst a l’article 24 de la Llei d’Expropiació Forçosa i 155 del Reglament de 
Patrimoni dels Ens Locals, advertint als ocupants dels immobles i a tots aquells als quals afecti, que 
hauran de desallotjar la finca en el termini màxim de cinc mesos a comptar des de la data de la 
notificació, previ pagament o dipòsit de la indemnització que, si escau, pugui correspondre i, en el 
supòsit que transcorregut l’esmentat termini de quinze dies no hi hagi mutu acord; INICIAR la peça 
separada de preu just, d’acord amb allò establert a l’article 29 de la Llei d’Expropiació Forçosa i 
concordants del seu Reglament i a l’article 157 i següents del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals; 
PUBLICAR aquest acord mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la 
Província, i en un diari dels de més circulació de la província, amb publicació íntegra de la relació de 
béns i drets aprovada definitivament. 

 
Districte de Nou Barris 

 
18.-  (08-17-SJ-0002) APROVAR el projecte d'execució d'adequació del local ubicat a l'avinguda Escolapi 

Càncer, 4-6, nº 5, 6 i 7 al Districte de Nou Barris, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe de 
supervisió i aprovació tècnica del 20 de gener de 2017 emès pel Cap del Departament d’Obres i 
Manteniment del Districte de Nou Barris i l'informe d'aprovació tècnica del projecte emès per la 
Directora de Llicències i Inspecció del Districte que figuren a l’expedient administratiu i que aquests 
efectes es donen per reproduïts, amb un pressupost de 583.382,48 euros, el 21% de l’impost del valor 
afegit (IVA) inclòs), d’acord amb allò que preveuen els art. 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), en 
concordança amb els art. 121 a 125 del Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic (TRLLCSP), 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
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s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLLMRLC), 93 del Reial 
Decret Legislatiu 781/1986,de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local (TRRL), 134 de Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques (RCAP) i 
apartat 8.5.A 4 I 9.3 de l’annex al Decret d’Alcaldia de 17 d’abril de 2012. PUBLICAR aquest acord al 
Butllletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d'Anuncis de 
l'Ajuntament de Barcelona; i DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 


