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Ref:CG 20/16 

 
 
 ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió ordinària de 2 de juny de 2016. 
 
 Aprovació de l'acta de la sessió de 26 de maig de 2016. 
 
 Part Decisòria 
 

ALCALDIA 
 
1.-  (20164015) INICIAR l'expedient per a la contractació del subministrament de 2 vehicles tipus escala 

elevadora extensible per al Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (SPEIS), amb 
núm. de contracte 15005379, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment 
obert, i amb un pressupost total de licitació d'1.300.000,00 euros, IVA inclòs; APROVAR les 
actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; 
AUTORITZAR la despesa de l'esmentada quantitat amb càrrec a la partida 0401 63305 13612 dels 
pressupostos de 2016, 2017 i 2018, amb el següent desglossament: pressupost net 1.074.380,17 
euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 225.619,83 euros; autorització 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. 

 
ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 
2.-  (2016/000524) APROVAR l’expedient núm. 2016/000524 de modificacions de crèdit, corresponent 

a la relació MC-00000057, consistent en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost 
General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 per a l'exercici 2016, d’import 
57.715.714,00 euros dins del Capítol I, derivats de la mobilitat i reestructuracions de personal, així 
com de l’aplicació de la sentència de l’abonament de l’1% de la massa salarial, que recullen les 
modificacions d’altes i baixes des del dia 5 de febrer fins al dia 18 de maig de 2016 als crèdits 
assignats, sense que això representi una esmena a la quantitat total pressupostada. PUBLICAR 
aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
3.-   INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document de 2 de juny de 

2016. 
 
4.-  (2016/518) ATORGAR la subvenció a Setem (Servei Tercer Món), amb NIF G59523910, per un 

import de 35.000,00 euros, per al projecte Som Comerç Just i Banca Ètica, d'acord amb allò previst 
en l'article 6.2 de la Normativa General Reguladora de les Subvencions aprovada pel Consell 
Plenari el 17 de desembre de 2010. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública donada la 
excepcionalitat que concorre en el projecte. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació 
de la despesa per un import de 35.000,00 euros, amb càrrec la partida 48537-23291-0701, a favor 
de Setem (Servei Tercer Món), amb NIF G59523910, per al projecte Som Comerç Just i Banca 
Ètica. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 6 mesos a comptar des 
del pagament de la subvenció, presenti la justificació dels fons rebuts, així com el balanç econòmic i 
la memòria de funcionament de l'activitat subvencionada. 
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5.-  (2016/490) INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis d’auditoria dels comptes anuals de 
l’Ajuntament de Barcelona i el seu grup econòmic municipal dels exercicis 2016 i 2017, amb núm. 
de contracte 16001801, mitjançant tramitació ordinària, amb un pressupost total de licitació 
d'1.461.680,00 euros, IVA inclòs, distribuït en els següents lots: Lot núm. 1, Treballs auditoria 
Ajuntament de Barcelona i consolidat del grup i suport a la Intervenció General en l’exercici del 
control financer respecte de subvencions i concessions administratives, per un import de 
438.020,00 euros IVA inclòs; Lot núm. 2, Treballs auditoria organismes autònoms municipals, per 
un import de 147.620,00 euros IVA inclòs; Lot núm. 3, Treballs auditoria entitats públiques 
empresarials i societats municipals amb participació majoritària municipal, per un import de 
527.560,00 euros IVA inclòs; Lot núm. 4, Treballs auditoria consorcis, fundacions i associacions, 
per un import de 348.480,00 euros IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, 
el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 
contracte; AUTORITZAR 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: pressupost net 
1.208.000,00 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA i import de l'IVA de 253.680,00 euros; 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 
DECLARAR la improcedència de la revisió de preus amb motiu a l’empara de l'art. 89 del Text 
Refós de la LCSP, ateses les seves característiques. CONVOCAR procediment restringit d'acord 
amb els articles 162 a 168 del Text Refós de LCSP. DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia 
i Hisenda. 

 
6.-  (G.01.6011.16) ENCARREGAR a la societat privada municipal Foment de Ciutat SA la rehabilitació 

de l’habitatge quart segona de la finca del carrer Robador núm. 45, per tal de destinar-lo a lloguer 
social. 

 
7.-  (3-053/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-053/2016 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 443.000,00 euros, per atendre transferències de crèdit 
a diversos orgànics, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 16051991; i PUBLICAR 
aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
8.-  (3-056/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-056/2016 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 13.792,20 euros, per atendre despeses d’estudis 
d’opinió relatius a l’Òmnibus 2016 de la Gerència de Seguretat i Prevenció, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable núm. 16052491; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 
9.-  (20130054) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte que té per objecte el 

servei de recollida, de transport, emmagatzematge i custodia provisional de béns i estris procedents 
de desnonaments judicials i posterior tractament de residus, durant el termini comprès entre l’1 de 
novembre de 2016 i el 31 de desembre de 2016, adjudicat el 20 de març de 2013, d’acord amb el 
que estableix la clàusula 3 del plec de clàusules administratives particulars, i atesa la conformitat 
del contractista, d’acord amb el que estableixen els articles 23.2 i 303 del Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre,  Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), per un 
import de 87.833,90 euros, IVA inclòs. APROVAR la revisió de preus, d’acord amb la clàusula 17 
del plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte núm. 13000122, que 
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comporta una minoració de 491,08 euros IVA inclòs, la qual cosa implica que els  preus unitaris que 
regiran aquest contracte a partir de l'1 de novembre de 2016 seran els que es detallen a 
continuació: pel servei de magatzem: 3,48 euros, IVA no inclòs. Pel tractament de residus: 2,98 
euros, IVA no inclòs, pel preu hora transport camió: 13,92 euros IVA no inclòs, i pel preu hora 
transport operari: 13,92 euros, IVA no inclòs; APROVAR, per motiu d’interès públic, a l’empara dels 
articles 105 i 106 del TRLCSP i la clàusula 20.2 del Plec de clàusules administratives particulars, la 
modificació de l’esmentat contracte, de conformitat amb les motivacions de l’informe emès pel 
Departament d’Atenció a Persones Vulnerables de 21 d’abril de 2016, per un import de 263.457,54 
euros, IVA inclòs, al tipus impositiu del 21%, per tal de poder assumir un major nombre de serveis 
de desnonaments judicials o bé situacions d’emergència que, a criteris del serveis socials 
requereixin aquests serveis, fins al 31 de desembre de 2016, amb un increment del 25% respecte 
de l’import de la pròrroga del contracte; AMPLIAR l’autorització i disposició de la despesa del referit 
contracte per un import de 350.800,36 euros, IVA inclòs, (dels quals 289.917,65 euros corresponen 
al preu net i els restants 60.882,71 euros a l’IVA al 21%) a favor de Aliance Brother, SL, amb NIF 
núm. B58296955,  amb càrrec al Pressupost i Partida indicats en el document comptable; 
REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció 
d’aquesta notificació, reajusti  la garantia definitiva per un import de 10.886,67 euros, i 
COMPAREGUI per formalitzar la pròrroga i modificació del contracte a les dependències del 
Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de Drets Socials (pg. de Sant Joan núm. 75 9è). 

 
10.-  (20140090) APROVAR, per motiu d’interès públic, a l’empara dels articles 105 i 106 del Reial 

Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic i la clàusula 20.2.1) del Plec de clàusules administratives particulars, la 
modificació del contracte núm. 14002803 que té per objecte la gestió del Centre d’Urgències i 
Emergències Socials de Barcelona (CUESB), de conformitat amb les motivacions de l’informe emès 
per la Direcció del Servei d’Urgències i Emergències Socials de 21 d’abril de 2016, en el sentit de 
prestar el servei en d’altres municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de conformitat amb el 
pacte 4t del Conveni marc de col·laboració subscrit amb l’Àrea el 24 de febrer de 2015, per un 
import de 211.546,74 IVA inclòs al tipus impositiu del 10%, per al període comprès entre el 6 de 
juny de 2016 i el 31 de desembre de 2016, que suposa un increment del 3,7159% de l’import 
d’adjudicació del contracte. AMPLIAR l’autorització i disposició de la despesa de l’esmentat 
contracte per un import de 211.546,74 euros, IVA inclòs, (dels quals 192.315,22 euros corresponen 
al preu net i els restants 19.231,52 euros a l’IVA al 10%) a favor de Progess, Projectes i Gestió de 
Serveis Socials, SL, amb NIF núm. B-59960526,  amb càrrec al Pressupost i Partida indicades en el 
document comptable. REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils 
següents a la recepció d’aquesta notificació, reajusti  la garantia definitiva per un import de 9.615,76 
euros, i COMPAREGUI per formalitzar la modificació del contracte a les dependències del 
Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de Drets Socials (pg. de Sant Joan núm. 75 9è). 

 
11.-  (20160002) ADJUDICAR el contracte núm. 15003326, que té per objecte la realització de les 

tasques necessàries per a la gestió del programa “Noves Famílies a la ciutat de Barcelona: 
acompanyament al reagrupament familiar”, per a persones estrangeres, amb la finalitat de foment 
de la inserció laboral de les persones en risc d’exclusió, a partir del dia següent al de la 
formalització del contracte, fins al 30 d’abril de 2017, per un import de 664.711,03 euros, IVA inclòs, 
de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient a Progess, 
Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL, amb NIF núm. B599620526, i d’acord amb la seva 
proposició, en ser l’oferta econòmicament 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 partida i als pressupostos que 
s’indiquen en el document comptable, amb el següent desglossament: 604.282,75 euros de 
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pressupost net i 60.428,28 euros en concepte d’IVA al tipus impositiu del 10%. REQUERIR 
l’adjudicatari per a la formalització del contracte en el termini màxim de 5 dies naturals, a comptar 
del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre 
que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi 
interposat recurs especial de contractació que impliqui suspensió de la formalització o s’hagués 
acordat l’aixecament de la suspensió. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

 
Districte de Gràcia 

 
12.- (20162082) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i el Consell de 

la Joventut de Barcelona, amb NIF V08825804, per a la Gestió cívica de l'Espai Jove La Fontana, 
de conformitat amb  l'article 34 de la Llei 22/1998, de 30 de Desembre de la Carta Municipal de 
Barcelona i amb la Normativa reguladora dels expedients d'autorització de l'atorgament de convenis 
administratius amb altres administracions públiques i institucions, aprovada per decret d'Alcaldia el 
27 d'abril de 2011; AUTORITZAR i DISPOSAR la quantitat de 591.504,00 euros a favor de 
l'esmentada entitat, en concepte de subvenció màxima per al desenvolupament del projecte de 
Gestió Cívica, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, 
condicionat, quant a l’exercici  2017 i 2018, a l’existència de crèdit adequat i suficient en la partida 
corresponent per a aquests exercicis; FACULTAR per a la seva signatura el Regidor del Districte de 
Gràcia, Il·lm. Sr. Eloi Badia i Casas; ABONAR les esmentades quantitats a l'Entitat Consell de la 
Joventut de Barcelona, d’acord amb allò establert en el conveni, prèvia signatura del present acord 
per ambdues parts; REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini i en la forma indicats 
al text del conveni presenti la documentació justificativa dels fons rebuts. DONAR compte d’aquest 
acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 
Districte de Ciutat Vella 

 
13.-  (20162802) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 37.520,00 euros, amb càrrec 

al pressupost i partida indicats en aquest mateix document, per subvencionar l'execució del projecte 
que s'indica tot seguit. ATORGAR una subvenció, mitjançant concessió directa i amb caràcter 
excepcional, a la Federació d'Associacions de Comerç i Entitats del Raval, amb NIF G63383863, 
per un import de 37.520,00 euros, equivalent al 49,04% del cost total del projecte per impulsar el 
comerç associat al barri del Raval, mitjançant la dinamització comercial, amb un cost total 
d'execució de 76.509,96 euros i una durada fins al 31 de desembre de 2016, d'acord amb els 
articles 22.2.c) i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 
de la normativa general de subvencions. APROVAR el conveni adjunt que consta a l'expedient pel 
qual es formalitzarà l'atorgament de la subvenció i FACULTAR per a la seva signatura la regidora 
del Districte de Ciutat Vella, Ima. Sra. Gala Pin Ferrando. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal 
que faciliti tota la informació que demani l'Ajuntament, i que procedeixi a la justificació de la 
subvenció rebuda en el termini màxim de tres mesos, a comptar des de la data de finalització del 
projecte subvencionat. 

 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 
14.-  (40003/14) APROVAR el document de desplegament dels treballs per a l'any 2016, d'acord amb el 

conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci del Parc Natural de la Serra 
de Collserola, per a la realització i manteniment de franges de protecció en zones urbanitzades i 
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altres tasques de prevenció d'incendis del districte de Sarrià-Sant Gervasi pels anys 2014-2017, 
aprovat en data 14 de maig de 2014. FACULTAR el regidor del Districte per a la seva signatura. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 52.961,70 euros amb càrrec al/s 
pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor del Consorci del Parc 
Natural de la Serra de Collserola, amb NIF P0800066C, per al desplegament de l'any 2016. 

 
Districte d'Horta-Guinardó 

 
15.-  (110/2016) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona (Districte 

d'Horta-Guinardó) i el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, amb NIF P0800066C, 
per realitzacions i manteniment de franges de protecció en zones urbanitzades i altres tasques de 
prevenció al Parc Natural de Collserola, de conformitat amb la Normativa reguladora dels 
expedients d'autorització de l'atorgament de convenis administratius amb altres administracions 
públiques i institucions, aprovada per decret d'Alcaldia el 27 d'abril de 2011; FACULTAR la Sra. 
Mercedes Vidal Lago, Regidora del Districte d'Horta-Guinardó per a la signatura del Conveni. 
AUTORITZAR I DISPOSAR  la despesa per un import de 60.152,80 euros amb càrrec al pressupost 
i partida indicats en aquest mateix document a favor del Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola, amb NIF P-0800066-C per manteniment franges de protecció en zones urbanitzades i 
altres tasques de prevenció. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 6 
mesos a partir del pagament de la subvenció, presenti el balanç econòmic i la memòria de 
funcionament d'aquesta i justificació dels fons rebuts. 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
16.-  (367/2016) ATORGAR una subvenció a l'Associació Arquinfad, amb NIF G60058518, mitjançant 

concessió directa i amb caràcter excepcional de conformitat amb els articles 22.2 c) i 28.1 de la Llei 
3/8/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 de la Normativa general reguladora de 
les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona aprovada pel Consell Plenari de 17 de desembre de 
2010, per un import de 30.000,00 euros, per al Conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i Arquinfad 
per a la col·laboració en l'organització dels Premis FAD d'Arquitectura i Interiorisme 2016 i la 
celebració de l'esdeveniment Arquin7-Setmana d'Arquitectura; DECLARAR la no-inclusió en 
convocatòria pública donada l’excepcionalitat que concorre en el projecte; APROVAR el conveni on 
s'articula aquesta subvenció de conformitat amb la Normativa reguladora dels expedients 
d'autorització de l'atorgament de convenis administratius amb altres administracions públiques i 
institucions aprovada per decret d'alcaldia el 27 d'abril de 2011; FACULTAR la Quarta Tinenta 
d’Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona per a la seva signatura; AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa per un import de 30.000,00 euros amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquest 
mateix document, a favor d’Arquinfad, amb NIF G60058518, per fer front a l'esmentat Conveni; i 
REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que presenti el compte justificatiu dels fons rebuts de 
conformitat amb l’acord quart del Conveni i d’acord amb la normativa vigent. 

 
17.-  (02PC981-22@R2) AUTORITZAR la despesa de 802.619,91 euros, dels quals 597.260,58 euros, 

en concepte d'indemnització fixada per la Sentència ferma núm. 235 de 31 de març de 2015 del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, aclarida per Interlocutòria de 2 de febrer de 2016, 
recaiguda en el recurs contenciós administratiu número 708/2007 2A, del Jutjat Contenciós 
Administratiu 12 de Barcelona, interposat per Tobella Boltà, SA, contra el Projecte de reparcel·lació 
voluntària, modalitat compensació bàsica, del Subsector 2 del Pla de millora urbana del Sector Llull-
Pujades-Ponent, una vegada deduïda la quantitat abonada a compte, i 205.359,33 euros, en 
concepte d’interessos de demora calculats fins a 6 de maig de 2016; DISPOSAR I RECONÈIXER 
l'obligació de la despesa de 802.619,91 euros a favor de la societat Tobella Boltà, SA, (CIF 
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A08580623), que serà repercutida a Desvern Invest, SL, i a la resta de la comunitat de 
reparcel·lació, en els termes assumits en l’escriptura de reparcel·lació voluntària; APLICAR 
l’esmentada despesa amb càrrec a la partida 0501/61017/15121 del pressupost de la Gerència 
d’Ecologia Urbana de l’any 2016; PAGAR la quantitat esmentada a Tobella Boltà, SA, o altrament 
CONSIGNAR-LA a la Caixa Municipal de Dipòsits, de conformitat amb l’informe del Departament de 
Projectes de Gestió Urbanística de 6 de maig 2016, que obra a l’expedient i es té per íntegrament 
reproduït. 

 
18.-  (386/16) APROVAR el model de conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de 

treball (FCT) de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyament de Règim 
Especial de la Generalitat de Catalunya; FACULTAR el gerent d’Ecologia Urbana per a l’aprovació i 
formalització dels convenis específics que s’hagin de subscriure per l’acolliment d’estudiants en 
pràctiques a diferents dependències de l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
19.-  (362/2016) AUTORITZAR la despesa plurianual per un import de 152.600,00 euros, per fer front a 

la convocatòria per la concessió d'ajuts per al desenvolupament del Pla d'Acció del programa 
"Barcelona Escoles + Sostenibles 2016-2018"; APLICAR l'import quant a 92.300,00 euros, 
32.500,00 euros i 27.800,00 euros, amb càrrec a la partida 0501.48902.17221 del pressupost de la 
Gerència d’Ecologia Urbana dels anys 2016, 2017 i 2018 respectivament, restant condicionada la 
consignació dels exercicis 2017 i 2018 a la seva disponibilitat i previsió en el pressupost municipal,  
d'acord amb la base 11.4 de les bases reguladores que han de regir la concessió dels ajuts, 
aprovades per la Comissió de Govern en sessió del 28 de maig de 2014; OBRIR la convocatòria de 
concurs públic per a la presentació de sol·licituds, d’acord amb les modalitats i terminis que 
s’especifiquen en document annex; PUBLICAR aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de conformitat amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals (ROAS) i 48.1 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú. 

 
Districte de l'Eixample 

 
20.-  (16E000004) DECLARAR improcedent, d’acord amb l’establert a l’apartat 4 lletra d) de l’Article 114 

del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, l’advertiment del propòsit d’iniciar expedient 
d’expropiació, per ministeri de la llei, formulat per l’entitat “Patrimonial Climent, SL”, el 29 de gener 
de 2016, en relació a la finca número 195 del carrer Rosselló, qualificada parcialment de sistema 
d’equipaments de nova creació de caràcter local (clau 7b), i inclosa en l’Actuació Aïllada 
d’expropiació núm. 1 del Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana d’ordenació i assignació de 
tipus pel futur equipament a ubicar a l’interior de l’illa d’Enric Granados, Rosselló, Aribau i Còrsega, 
aprovat definitivament pel Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona el 5 de febrer de 2010, en 
base als motius que figuren a l’informe de la Direcció d’Expropiacions de la SPM Barcelona Gestió 
Urbanística, SA, de 23 de maig de 2016, que a efectes de motivació s’acompanya al present acord i 
es té íntegrament reproduït. 

 
Districte de les Corts 

 
21.-  (06GU49.1) APROVAR la modificació de la proposta del  Compte de Liquidació Definitiu, subscrita 

el 20 de gener de 2015, pel Director de Serveis Econòmics de Bagursa, i informada pel 
Departament de Gestió de sòl de Bagursa, de 3 de juliol de 2015, d’acord l’article 105.2 de la Llei 
30/92, del Règim Jurídic de les Administració Públiques, modificat per la Llei 4/99, de 13 de gener, 
en el sentit de corregir el repartiment del saldo excedent entre els propietaris del Compte de 
Liquidació Definitiu del Projecte de Reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística de la 
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modificació puntual del Pla Especial d’Ordenació del Sector comprès entre la carretera del 
Collblanc, avinguda de Xile i el camí de Torre Melina de Barcelona aprovat definitivament el 15 de 
juliol de 2015. SOL·LICITAR al Sr. Registrador de la Propietat la cancel·lació de l’afecció de les 
finques de resultat al saldo del compte de liquidació provisional del Projecte de Reparcel·lació del 
polígon d’actuació urbanística esmentat. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la 
Província i en un dels diaris de major circulació de la província. NOTIFICAR-LO personalment als 
interessats. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 
22.-  (16SD0100B) APROVAR el Projecte per l’adequació de l’espai per a la dinamització a l’entorn de 

l’Edifici Cel, al Parc d’Atraccions del Tibidabo, d’iniciativa municipal, a instància de Patsa, d’acord 
amb les condicions que consten en l’Informe favorable del Responsable de l'Espai Públic (REP), de 
14 de març de 2016,  amb classificació A i que es dóna per reproduït, amb un import de 604.888,71 
euros, el 21% d’IVA inclòs, d’acord amb el 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; 
NOTIFICAR el present acord als interessats en aquest procediment. PUBLICAR aquest acord al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més circulació a 
Catalunya. 

 
Districte de Nou Barris 

 
23.-  (14GU81) APROVAR definitivament d’acord amb l’article 20 de la Llei d’Expropiació Forçosa, la 

relació de béns i drets afectats per l’expropiació parcial i ocupació temporal de la finca núms. 9-11 
del carrer de les Agudes, i per l’ocupació temporal de les finques núms. 17-19, 21-23 i 33-35 del 
carrer de les Agudes, incloses en el Projecte executiu de les actuacions de millora de les 
infraestructures i els espais públics de la Ciutat Meridiana Part II: connexió del carrer Pedraforca 
amb el carrer de les Agudes i naturalització de talussos, al Districte de Nou Barris, aprovat 
definitivament el 25 de març de 2015 per la Comissió de Govern; INICIAR l’expedient d’expropiació, 
de conformitat amb l’article 21.1 de la Llei d’Expropiació Forçosa; PUBLICAR aquest acord 
mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província, a un diari dels de 
més circulació de la província i al Tauler d’edictes municipal, amb publicació íntegra de la relació de 
béns i drets aprovada definitivament, de conformitat amb l’article 21.2 de la Llei d’Expropiació 
Forçosa, i NOTIFICAR-HO individualment als afectats. 

 
24.-  (16GU19) ENCARREGAR a la societat municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA (Bagursa) la 

gestió de l’expropiació parcial i ocupació temporal de les finques incloses en el Projecte executiu de 
les actuacions de millora de les infraestructures i els espais públics de la Ciutat Meridiana Part II: 
connexió del carrer Pedraforca amb el carrer de les Agudes i naturalització de talussos, al Districte 
de Nou Barris, aprovat definitivament per la Comissió de Govern el 25 de març de 2015, en els 
termes de l’informe del Departament de Projectes de Gestió Urbanística de 20 de maig de 2016 
obrant a l’expedient i que es dóna per íntegrament reproduït, i de conformitat amb l’article 155.b del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i 
l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, a un dels diaris de més circulació de la mateixa província i al Tauler 
d’edictes municipal. 
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Districte de Sant Andreu 

 
25.-  (16E0008) DECLARAR improcedent, de conformitat amb l’informe jurídic que figura a l’expedient, 

l'advertiment d'inici d'expedient d’apreuament formulat pel Sr. Juan Llorach Gaspar, el senyor Josep Llorach 
Gaspar, el senyor Miquel Llorach Gaspar, el senyor Jaime Llorach Gaspar, la senyora Maria Inmaculada 
Llorach Gaspar, el senyor Javier Llorach Gaspar i el senyor Jorge Llorach Gaspar, en relació a la finca 
núms. 46-48 del carrer Neopàtria d’aquesta ciutat, qualificada com a equipaments (7b) pel Pla General 
Metropolità, qualificació que manté la Modificació del Pla General Metropolità a l’àrea del nucli antic del barri 
de Sant Andreu (MPGM) aprovada definitivament en data 12 d’abril de 2013 (DOGC de 28 de maig de 
2013), atès que segons l’article 114.4 d) del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, l’advertiment d’inici d’expedient d’apreuament no s’aplica als terrenys on hi hagi 
construccions o instal·lacions en ús o susceptibles d’ésser utilitzades, sia per a ús propi o per a obtenir-ne un 
rendiment econòmic. 

 
Districte de Sant Martí 

 
26.-  (16OBO66) APROVAR inicialment el “Projecte d’urbanització i infraestructures del carrer Bolívia, entre els 

carrers de Fluvià i Selva de Mar, dins l’àmbit Pla Especial d’Infraestructures 22@”, al Districte de Sant Martí 
de Barcelona, d’iniciativa pública, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte de 26 d’abril de 2016, que figura 
a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, amb un import de 3.111.688,23 
euros, més el 21% de l’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 SOTMETRE a informació pública dit 
projecte, durant un termini d’un mes, a partir del dia següent de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona (BOP), i en un diari dels de més circulació de la província, termini durant el qual es 
podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 

 
27.-  (16OBO67) APROVAR inicialment el “Projecte d’urbanització del carrer Marroc, entre els carrers Treball i 

Agricultura, dins l’àmbit Pla Especial d’Infraestructures 22@” al Districte de Sant Martí, a Barcelona, 
d’iniciativa pública, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte de 12 de maig de 2016, que figura a 
l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, amb un import d’1.349.684,86 euros, 
més el 21% d’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 SOTMETRE a informació pública dit projecte, durant un 
termini d’un mes, a partir del dia següent de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOP), i en un diari dels de més circulació de la província, termini durant el qual es podrà 
examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 

 
28.-  (16OBO51) APROVAR definitivament el “Projecte d’urbanització i infraestructura del carrer Marroc (entre el 

carrer Treball i el carrer Selva de Mar)”, al Districte de Sant Martí, a Barcelona, d’iniciativa pública, d’acord 
amb l’Informe Tècnic del Projecte d'11 de març de 2016, que figura a l’expedient administratiu i que a 
aquests efectes es dóna per reproduït, amb un import d’1.629.254,21 euros, més el 21% d’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), en un diari 
dels de més circulació de la província, 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. 

 
  EL SECRETARI GENERAL 
 
     
  
  

Jordi Cases i Pallarès 


