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Ref:CG 35/17 

 
 ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió ordinària de 5 d'octubre de 2017. 
 
 Aprovació de l'acta de la sessió de 28 de setembre de 2017. 
 
  Part decisòria 
 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
 
1.-  (020- MPAVLL Serveis Funeraris - SG) INFORMAR, en el marc de l’acord, de 7 de juny de 2013, sobre 

participació de l’Ajuntament de Barcelona en les iniciatives normatives de la Generalitat de Catalunya 
que incideixen en el règim especial establert a la Carta Municipal de Barcelona, el posicionament de 
l’Ajuntament de Barcelona en relació a la iniciativa normativa següent: I. Memòria preliminar de 
l’Avantprojecte de llei sobre serveis funeraris de la Generalitat de Catalunya, en els termes dels 
documents elaborats pels Serveis Jurídics Municipals que consten a l’expedient i que constitueixen la 
motivació del present acord. NOTIFICAR el present acord i el posicionament municipal sobre cada 
iniciativa normativa a la Secretaria de la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament. 

 
2.-  (866/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mª Lara Trujillo Jiménez (mat. 76175) 

entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria professional de Tècnica 
Mitjana en Arquitectura, amb destinació al Departament de Llicències i Inspeccions del Districte de Sant 
Martí, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 4 (80.40.OP.20), i una activitat privada per compte propi de 
docència, peritatges i informes sobre amiant. Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat 
pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada de peritatges i informes sobre amiant, 
qualsevol manifestació de les mateixes en el terme municipal de Barcelona. 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 al servei 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. 

 
3.-  (2017/675) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Associació PROA 

(Pro-Activa Open Arms) pel Projecte "Golfo Azzurro a Mediterrani Central" 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 
100.000,00 euros, que representa el 36,92% del projecte, que té un import de 270.828,00 euros. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 100.000,00 euros, amb càrrec a la partida 
48903/23291/0701 a favor de l'Associació PROA (Pro-Activa Open Arms) amb CIF G66607938. 
REQUERIR les entitats beneficiàries per tal que en un termini no superior a tres mesos de la finalització 
del projecte presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, mitjançant la presentació de l'informe 
d'auditor, d'acord amb allò establert al pacte 5è del conveni. FACULTAR el Primer Tinent d'Alcaldia, Im. 
Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni. 
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4.-   INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document de 5 d’octubre de 

2017. 
 
5.-  (2017/585) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Universitat 

Politècnica de Catalunya per a  la realització del Projecte Espai Emprèn UPC, que preveu un espai 
destinat als estudiants i recents titulats, de menys 2 anys, que tenen una idea de negoci i necessiten un 
espai on poder tirar-la endavant en les fases inicials rebent formació i assessorament i ajut tècnic i 
docent, 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 100.000,00 euros. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa 
per un import de 100.000,00 euros amb càrrec a la partida 0702-48903-43311, distribuïts en 50.000,00 
euros per a l’any 2017 i 50.000,00 euros per a l’any 2018, condicionada a l’existència de crèdit adequat 
i suficient en l’anualitat de 2018 a favor de Universitat Politècnica de Catalunya, amb CIF Q-0818003F. 
REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la 
finalització del Projecte, presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb les 
previsions de la normativa i del conveni en aquest sentit. FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia, Im. Sr. 
Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni. 

 
6.-  (2017/586) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i Fundació ADSIS i 

Fundació EXIT, UTE per a  la realització del Projecte Connecta Jove, que desplega un model innovador 
d’intervenció articulada en l’atenció a joves de Barcelona mitjançant el desplegament d’un servei pilot 
adreçat a entre 375-400 joves per evitar que caiguin en la inactivitat en el trànsit entre el sistema 
educatiu i el sistema de formació professional i accés al mercat de treball així com per als joves que 
porten temps  allunyats del sistema educatiu i es troben en atur, 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 141.656,33 
euros. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 141.656,33 euros amb càrrec a la 
partida 48903-43311-0702, per a l’any 2017 a favor de Fundació ADSIS i Fundació EXIT, UTE, amb 
CIF U-66644493. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a 
comptar des de la finalització del Projecte, presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts, de 
conformitat amb les previsions de la normativa i del conveni en aquest sentit. FACULTAR el Primer 
Tinent d’Alcaldia, Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni. 

 
7.-  (2017/668) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i Fundació Privada 

Joia, per a la realització del Projecte Itinere Jove Nou Barris Les Basses, que planteja un model 
innovador d’intervenció amb persones joves que pateixen algun tipus de transtorn mental mitjançant un 
servei personalitzat d’orientació professional i de suport a la recerca de feina a persones joves d’entre 
16 i 35 anys amb problemes de salut mental basat en l’apoderament d’aquests joves donant-los de 
l’autonomia en la construcció d’un projecte professional i vital, 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 118.000,00 
euros. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 118.000,00 euros amb càrrec a la 
partida 0702-48903-43351, a favor de Fundació Privada Joia, amb CIF G-08901019. REQUERIR 
l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la finalització del 
Projecte, presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb les previsions de la 
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normativa i del conveni en aquest sentit. FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia, Im. Sr. Gerardo 
Pisarello Prados, per a la signatura del conveni. 

 
8.-  (E.09.6050.16) ACCEPTAR la cessió de l’ús amb caràcter gratuït, dels espais perimetrals del Centre 

Penitenciari Obert 2 de Barcelona, ubicat al barri de la Trinitat Vella, als carrers Pare Manjón i Pare 
Pérez del Pulgar, identificats en plànol adjunt, per tal de destinar-los a usos provisionals del barri, en 
virtut del que es preveu al protocol de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Barcelona de 10 d’octubre de 2014 pel desenvolupament d’actuacions en matèria d’equipaments 
penitenciaris i de la resolució del vicepresident del Govern i Conseller d’Economia i Hisenda de la 
Generalitat de Catalunya de 13 de juliol de 2016, d’acord amb les condicions senyalades a l’esmentada 
resolució; i FORMALITZAR-LA d’acord amb el document administratiu annex que s’aprova. 

 
9.-  (3-131/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-131/2017 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017, 
d’import 268.499,91 euros, per atendre transferències de crèdit de diversos orgànics de conformitat 
amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, 
referència comptable núm. 17092291; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 
Districte de Gràcia 

 
10.-  (20182001) INICIAR l'expedient per a la contractació de la Gestió i explotació del Centre Cívic El Coll, 

amb núm. contracte 17004614, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, 
i amb un pressupost total de licitació de 689.700,00 euros, IVA inclòs; APROVAR les actuacions 
preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars,  el plec de prescripcions 
tècniques reguladors del contracte i els seus annexos. 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 570.000,00 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 
119.700,00 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització, 
i DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
Districte de Sant Martí 

 
11.-  (SJ-17-096) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Institut de Cultura de Barcelona i el Districte 

de Sant Martí per a la distribució dels instruments comissats per la Guàrdia Urbana durant l’any 2016, i 
no reclamats per les persones titulars, entre entitats no lucratives que es dediquen a la promoció de la 
formació musical de la ciutadania; i FACULTAR l’Ilm. Sr. Josep Maria Montaner Martorell per a la 
signatura de l'esmentat conveni i la realització de tots els actes necessaris per a la seva execució. 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
12.-  (17SD0306CO) APROVAR el conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Barcelona i Transports de 

Barcelona, S.A. per regular el restabliment de les condicions de mobilitat a les vies urbanes i rondes de 
Barcelona; FACULTAR la Cinquena Tinenta d’Alcaldia per a la seva formalització. 
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Districte de l'Eixample - Districte de Sant Martí 
 

13.-  (10BC 2016/149) RECTIFICAR, a l’empara de l'article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’error material de l’acord de la 
Comissió de Govern de 21 de setembre de 2017, pel qual s’aprovà inicialment el Projecte urbà de 
l'espai lliure de la plaça de les Glòries Catalanes "Canòpia Urbana". Àmbit Clariana, als Districtes de 
Sant Martí i de l'Eixample de Barcelona, en el sentit que on diu “per un import de 18.800.000,00 euros” 
ha de dir “per un import de 19.786.040,29 euros”; MANTENIR inalterables la resta de pronunciaments i 
PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província (BOPB) i en un dels diaris de més circulació 
de Catalunya. 

 
Districte de Gràcia - Districte d'Horta-Guinardó 

 

14.-  (6BC 2017/178) RECTIFICAR, a l’empara de l'article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’error material de l’Acord de la 
Comissió de Govern de 28 de setembre de 2017, pel qual s’aprovà inicialment el Projecte executiu de 
reurbanització de l'avinguda Príncep d'Astúries, entre la plaça de Lesseps i la Via Augusta, als districtes 
de Gràcia i de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, en el sentit que on diu “per un import de 4.850.457,88 
euros” ha de dir “per un import de 4.944.723,21 euros”; MANTENIR inalterables la resta de 
pronunciaments i PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província (BOPB) i a un dels diaris 
dels de més circulació de Catalunya. 

 
Districte de Ciutat Vella 

 

15.-  (17GU36) APROVAR inicialment, a l’empara de l’article 119.1 c) i 2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el Projecte de reparcel·lació del Polígon 
d’actuació urbanística discontinu delimitat per la Modificació puntual del Pla general metropolità als 
solars del c. Princesa 21, Boquer, 8-12 i Sant Bartomeu, 5-7, aprovada definitivament per la 
Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona, el 20 de febrer de 2017 i pendent de publicació  al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, promogut de mutu acord per les entitats mercantils 
Fundació Especial Pinnae i Development Princesa 21, SL, com a titulars de les finques incloses en el 
Polígon. CONDICIONAR la publicació i notificació d’aquest acord, a efectes d’executivitat, fins la a 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del text refós de la Modificació puntual del Pla 
general metropolità als solars del carrer Princesa 21, Boquer, 8-12 i Sant Bartomeu, 5-7. SOTMETRE’L 
a informació pública pel termini d’un mes, per al·legacions, mitjançant inserció d’anuncis al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, en un dels diaris de més circulació de la província i al Tauler 
d’edictes de la Corporació, i a audiència, pel mateix termini, a les persones interessades amb citació 
personal. 

 
Districte de l'Eixample 

 

16.-  (17SD0165P) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta Municipal de 
Barcelona, el Projecte d’urbanització del Pla de Millora Urbana per a l’ordenació de l’edificació en les 
finques c. Comte Urgell 29-33 i c. Comte Borrell 82 de Barcelona per a la creació d’un nou espai lliure 
públic en interior d’illa (aprovat definitivament pel Plenari del Consell Municipal en sessió de data 29 de 
desembre de 2015) promogut per GESDIP, SA, d’acord amb les condicions establertes a l’Informe 
Tècnic del Projecte (ITP amb classificació B) de 22 de març de 2017, que figura a l’expedient 
administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un import de 296.124,99 euros, el 21% 
de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb el que estableixen els articles 89.6 i 119.2 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
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PUBLICAR el present acord en el  Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un dels diaris de 
més circulació de la província. NOTIFICAR-LO als interessats en aquest procediment. DONAR-NE 
compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

17.-  (2BC 2017/116) APROVAR definitivament el Projecte executiu de reurbanització dels entorns del 
mercat de Sant Antoni - Fase 2, al Districte de l'Eixample a 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 d'1.702.352,77 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 (TRLLMRLC); RESOLDRE les 
al·legacions presentades d’acord amb l’informe de resposta a les al·legacions que consta a l’expedient 
administratiu; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província (BOPB), i en un dels diaris de 
més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; NOTIFICAR-
HO als interessats en aquest procediment; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de 
l’actuació. 

 

18.-  (2BD 2017/112) APROVAR definitivament el Projecte executiu de reforma local per al centre municipal 
de recursos LGTBI al carrer Comte Borrell, núm. 20-24, a Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb 
l’Informe de Conformitat Tècnica del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que a aquests 
efectes es dóna per reproduït, per un pressupost d'1.428.348,57 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 (TRLLMRLC); 
NOTIFICAR a les parts interessades; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província 
(BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; I ENCARREGAR a la societat 
municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 
19.-  (2BD 2015/104) APROVAR inicialment el Projecte de reurbanització de la superfície que ocuparà el nou 

parc de neteja i la que ocupa actualment la caserna provisional de Bombers al Parc Joan Miró, al 
Districte de l’Eixample 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 3.679.011,69 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; 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 la Província 
de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; 
i PUBLICAR-LO en un dels diaris de més circulació de Catalunya; i ENCARREGAR a la societat 
municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 
Districte de les Corts 

 

20.-  (89/636) APROVAR, de conformitat amb l'article 195 del Reglament de la Llei d'urbanisme, la 
dissolució i liquidació de la Junta de Compensació de la unitat d’actuació de la Superilla Diagonal 
Centro, delimitada pels carrers Entença, Déu i Mata, Numància i avinguda Diagonal, inscrita en el 
Registre d'Entitats Urbanístiques Col·laboradores el dia 27 de desembre de 1989 (assentament núm. 
435, foli 99 del Tom III), per haver complert les finalitats per les quals va ser creada. TRASLLADAR 
certificació d’aquest acord a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme,  per a la practica 
de la inscripció de la dissolució de l’entitat en el Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores, de 
conformitat amb l’article 205.1.d) del Reglament de la Llei d’Urbanisme. PUBLICAR aquest acord en el 
Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de més circulació de la província; i NOTIFICAR-LO 
personalment als interessats. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 
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Districte d'Horta-Guinardó 
 
21.-  (17SD0209P) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta Municipal de 

Barcelona, el Projecte d’urbanització del Pla de Millora Urbana Sector 09 (Àmbit Hortal: c. Hortal nº 58 i 
nº 60-66, c. Fastenrath nº 193 i nº 195-205, c. Murtra nº74-90), previst en la MPGM àmbit del Carmel i 
Entorn aprovat per la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona de data 1 de juny de 2010 –DOGC 20 de 
setembre de 2010 i en el PMU aprovat definitivament per acord del Plenari del Consell Municipal de 27 
de maig de 2016 –BOP 27 de juny 2016 promogut per Ducsa Barcelona, SL, d’acord amb les 
condicions establertes a l’Informe Tècnic del Projecte (ITP amb classificació B) de 9 de maig de 2017, 
que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un import de 
251.450,31 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb el que estableixen els 
articles 89.6 i 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme. PUBLICAR el present acord en el  Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un 
dels diaris de més circulació de la província. NOTIFICAR-LO als interessats en aquest procediment. 
DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
22.-  (15E00067) DECLARAR improcedent, d’acord amb l’establert a l’article 114.1 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 la Sra. Josefa Garcia Marín, el 28 d’abril de 2015, en relació a la finca núm. 4 del c. 
Davallada de Gallecs qualificada com a sistema d’equipaments comunitaris i dotacions de nova creació 
a nivell local (clau 7b), pel Pla General Metropolità de Barcelona, aprovat definitivament el 14 de juliol 
de 1976, pels motius que figuren a l’informe de la Direcció d’Expropiacions de la SPM Barcelona Gestió 
Urbanística, SA, de 19 de setembre de 2017, que a efectes de motivació s’acompanya al present i es té 
per íntegrament reproduït. 

 
23.-  (15E00068) DECLARAR improcedent, d’acord amb l’establert a l’article 114.1 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 pel  Sr. Vicente de la Fuente Cullell, el 14 d’abril de 2015, en relació a la finca núm. 6 del 
carrer Davallada de Gallecs (núm. 24 del carrer Gallecs),  qualificada com a sistema d’equipaments 
comunitaris i dotacions de nova creació a nivell local (clau 7b), pel Pla General Metropolità de 
Barcelona, aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976, pels motius que figuren a l’informe de la 
Direcció d’Expropiacions de la SPM Barcelona Gestió Urbanística, SA de 18 de setembre de 2017, que 
a efectes de motivació s’acompanya al present i es té per íntegrament reproduït. 

 
24.-  (17E00020) REFUSAR, d’acord amb l’establert a l’art. 30 de la Llei d’Expropiació Forçosa, el full 

d’apreuament particular que han formulat els germans Alberto, Joaquim, Josep, Glòria, Maria de los 
Desamparados i Rafael Durall Pinós, i el Sr. Alberto Berggren Durall, per la quantitat d’1.229.334,94 
euros, inclòs el 5% en concepte de premi d’afecció, en relació al preu just per l’expropiació d’una porció 
de terreny de 402,36 m2 de la finca 1-13 del pg. Valldaura qualificada d’equipament de nova creació de 
caràcter local (clau 7b), per la Modificació del Pla General Metropolità al sector de la Vall d’Hebron i de 
la Clota, aprovada definitivament el 8 d’agost de 1988, APROVAR, d’acord amb l’establert a l’article 
30.2 de la Llei d’Expropiació Forçosa, el full d‘apreuament municipal que per import de 596.975,97 
euros, en relació a 402,36 m2 de la finca número 1-13 del Pg. Valldaura, ha redactat el Departament de 
Projectes de Gestió Urbanística de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística en data 25 d’agost de 
2017, NOTIFICAR-HO a la propietat perquè dins dels deu dies següents l’accepti literalment o bé el 
rebutgi, formuli les al·legacions i aporti les proves que consideri adients i, en tal cas, REMETRE 
l’expedient al Jurat d’Expropiació perquè fixi el preu just. 
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25.-  (09E00202) DECLARAR improcedent, d’acord amb l’establert a l’apartat 1er 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 pel Sr. Ramon Contijoch Pratdesaba, advocat, actuant en nom i 
representació de la mercantil Gestiocivitas, SA, el 4 d’abril de 2008, en relació a la finca núm. 160*LB 
del carrer Encarnació, qualificada com Zona en densificació urbana intensiva (clau 13a) pel Pla General 
Metropolità de Barcelona, aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976, pels motius que figuren a 
l’informe de la Direcció d’Expropiacions de la SPM Barcelona Gestió Urbanística, SA., de 18 de 
setembre de 2017, que a efectes de motivació s’acompanya al present i es té per íntegrament 
reproduït. 

 
26.-  (7BD 2014/071) APROVAR definitivament el Projecte d’arranjament de l’espai lliure situat a l’avinguda 

Can Marcet (entre el pg. de la Vall d’Hebron i el c. Joan B. Cendrós), al barri de la Vall d’Hebron, al 
Districte d’Horta-Guinardó 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 d’1.541.967,97  euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que 
preveu l’article 72 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual  s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB) i a un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’anuncis de 
la Corporació; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 
Districte de Nou Barris 

 

27.-  (17PL16509) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta Municipal de 
Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la regulació de l’equipament docent i 
esportiu situat al Parc de Fornells al Districte de Nou Barris, promogut pel Consorci d’Educació de 
Barcelona; 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. 

 
Districte de Sant Andreu 

 

28.-  (787/16 (16SD0362CO) APROVAR el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de 
Barcelona i Barcelona Sagrera Alta Velocitat SA que regula les condicions de l’aportació per part de 
l’Ajuntament de Barcelona a aquesta societat del valor econòmic de la finca resultant FR1 del projecte 
de reparcel·lació del Polígon d’Actuació Urbanística 1 del Sector Colorantes-RENFE Subàmbit 2 i la 
contraprestació de valor equivalent en obres d’infraestructura i urbanització que haurà de lliurar aquesta 
societat a l’Ajuntament; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import d'1.920.737,91 euros 
(IVA inclòs),  amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, per fer 
front a les despeses derivades del conveni; i FACULTAR la Regidora d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat i 
Cinquena Tinenta d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Ima. Sra. Janet Sanz Cid, la signatura del 
present conveni i dels actes que se'n derivin. 

 

29.-  (9BD 2014/128) APROVAR definitivament el Projecte executiu de l’equipament Poliesportiu Camp del 
Ferro, al Districte de Sant Andreu, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe de Conformitat tècnica 
del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un 
pressupost de 13.613.044,43 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; NOTIFICAR als interessats en aquest procediment; 
PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a La Gaseta municipal 
i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de 
l’actuació. 
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30.-  (16SD0242P) Primer.- APROVAR definitivament el Projecte d’Urbanització del carrer Colòmbia, 1-7 
dins l’àmbit del Pla Especial d’ordenació de l’entorn del carrer Campeny, al Districte de Sant Andreu, 
promogut per la Junta de Compensació de la UA4 del dit Pla Especial (que va ser aprovat 
definitivament el 19 de setembre de 1990 per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona i donada la seva 
conformitat al Text refós en data 10 d’abril de 1991. DOGC de 12 de juliol de 1991) per un import de 
97.498,00 euros, l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb les condicions que consten a 
l’informe de conformitat tècnica (ITP) de data 19 de gener de 2017, amb classificació B, que consta a 
l’expedient i que es dóna per reproduït, de conformitat amb 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. Segon.- 
PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un diari dels de més 
circulació de la província. Tercer.- NOTIFICAR-LO als interessats en aquest procediment. Quart.- 
DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
Districte de Sant Martí 

 
31.-  (16 SD 02 73 B) RATIFICAR la resolució del Gerent d’Ecologia, Urbanisme o Mobilitat, de 22 de març 

de 2017 (S5D/2017-000569) que consta degudament incorporada a l'expedient, per la es va resoldre 
aprovar inicialment el Projecte d’Urbanització de Pla de Millora Urbana de l’illa delimitada pels carrers 
Puigcerdà, Veneçuela, Pallars i Maresme (aprovat definitivament pel Plenari del Consell municipal de 
l’Ajuntament de Barcelona de 20 de juliol de 2007, i publicat en el BOP núm. 236, de 2 d’octubre de 
2007) promogut per la Junta de Compensació de l’Illa delimitada pels carrers Puigcerdà, Veneçuela, 
Pallars i Maresme del Districte 22@ del Terme Municipal de Barcelona, per un import de 478.814,63 
euros, l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb les condicions que consten a l’informe de 
conformitat tècnica (ITP) de 9 de febrer de 2017, amb classificació B, que consta a l’expedient i que es 
dóna per reproduït. APROVAR definitivament el Projecte d’Urbanització de Pla de Millora Urbana de 
l’illa delimitada pels carrers Puigcerdà, Veneçuela, Pallars i Maresme (aprovat definitivament pel Plenari 
del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona de 20 de juliol de 2007, i publicat en el BOP núm. 
236, de 2 d’octubre de 2007) abans referit, de conformitat amb 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. 
PUBLICAR el present acord en el  Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un dels diaris de 
més circulació de la província. NOTIFICAR-LO als interessats en aquest procediment. DONAR-NE 
compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
32.-  (17SD0267 P) Primer.- APROVAR les modificacions del Projecte d’Urbanització de l’espai lliure interior 

“Fàbrica Pons” a 22@ , àmbit segregat Fase I (aprovat definitivament per acord de la Comissió de 
Govern municipal en sessió de 14 d’octubre de 2009) del Pla de Millora Urbana de l’illa delimitada pels 
carrers de Granada, Tànger, Sancho de Àvila i Badajoz (aprovat definitivament pel Plenari del Consell 
municipal en sessió d'1 de febrer de 2008 i publicat al BOPB al 26/02/2008) promogut per la Junta de 
Compensació provisional del referit àmbit per un import de 156.196,92 euros, l’impost del valor afegit 
(IVA) inclòs, d’acord amb les condicions que consten a l’informe de conformitat tècnica (ITP) de 4 de 
juliol de 2017 amb classificació B, que consta a l’expedient i que es dóna per reproduït, de conformitat 
amb 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, derivades de les modificacions normatives així com de 
l’evolució tecnològica que han deixat obsolet l’anterior projecte en alguns aspectes així com, arrel de la 
necessitat de preveure  l’execució de la urbanització en successives fases que provoca situacions no 
contemplades en el projecte definitivament aprovat. Segon.- PUBLICAR el present acord en el  Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més circulació de la província. Tercer.- 
NOTIFICAR-LO als interessats en aquest procediment. Quart.- DONAR-NE compte a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 
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33.-  (17SD0124 P) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta Municipal de 
Barcelona, el Projecte d’Urbanització del sòl qualificat 6b en el Pla de Millora Urbana que ordena els 
sòls de l’illa delimitada pels carrers Sancho d’Àvila, Àlaba, Pamplona i Almogàvers (aprovat 
definitivament pel Plenari del Consell Municipal en sessió de data 29 de gener de 2016) promogut per 
la Junta de Compensació del Pla de Millora Urbana de l’illa delimitada pels carrers Sancho d’Àvila, 
Àlaba, Almogàvers i Pamplona, d’acord amb les condicions establertes a l’Informe Tècnic del Projecte 
(ITP amb classificació B) de 6 de juny de 2017, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests 
efectes es dóna per reproduït, per un import de 359.688,24 euros, el 21% de l’impost del valor afegit 
(IVA) inclòs, d’acord amb el que estableixen els articles 89.6 i 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. SOTMETRE’L a informació pública 
durant un termini d’un mes, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació 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. NOTIFICAR-LO als interessats en 
aquest procediment.  DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
34.-  (17SD0276 P) APROVAR inicialment el Projecte executiu d’Urbanització de la Zona Verda situada al c. 

Pallars, 333-341 de Barcelona promogut per Varia Bac de Roda, SL àmbit per un import de 86.740,00 
euros (I’impost del valor afegit no inclòs) d’acord amb les condicions que consten a l’informe de 
conformitat tècnica (ITP) de 3 d’agost de 2017 amb classificació B, que consta a l’expedient i que es 
dóna per reproduït, de conformitat amb 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, derivades de les 
modificacions normatives així com de l’evolució tecnològica que han deixat obsolet l’anterior projecte en 
alguns aspectes així com, arrel de la necessitat de preveure  l’execució de la urbanització en 
successives fases que provoca situacions no contemplades en el projecte definitivament aprovat. 
DETERMINAR que, un cop transcorregut el termini d’informació pública, si no s’han presentat 
al·legacions en contra, el mateix s’entendrà aprovat definitivament sense la necessitat d’adoptar-se un 
nou acord d’aprovació definitiva. PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de la província. NOTIFICAR-LO als interessats 
en aquest procediment. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
35.-  (16GU36)  APROVAR inicialment, a l’empara de l’article 119.2.a del Decret legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el Projecte de reparcel·lació, en la 
modalitat de compensació bàsica, del PAU del PMU de l’illa delimitada pels carrers Puigcerdà, 
Veneçuela, Pallars i Maresme, formulat per la Junta de Compensació constituïda a l’efecte, amb les 
prescripcions contingudes a l’informe de 4 de setembre de 2017 del Departament de Projectes de la 
Direcció de Serveis de Gestió Urbanística que consta en l’expedient, en els mateixos propis termes que 
es donen per reproduïts.  SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un mes per a 
al·legacions, mitjançant inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un dels 
diaris de més circulació de la província i al Tauler d’Edictes de la Corporació, amb audiència simultània 
a les persones interessades pel mateix termini, amb notificació personal. 

 
36.-  (10-2016LL49801) ATORGAR la llicència d'obres majors a Samato, SA Inmobiliaria Mar, SLU 

representada per Lluis Marsa Garcia, per a la Construcció d’edifici d’habitatges plurifamiliar al carrer 
Alaba, 139-151 disposat en bloc lineal amb 3 escales, amb els vestíbuls disposats en planta baixa 
porxada; l’escala A de PB+11, amb 4 habitatges a la P1, 6 habitatges per planta de la P2 a la P8, i 5 
habitatges per planta de la P9 a la P11; l’escala B de PB+8, amb 6 habitatges per planta pis, i l’escala 
C de PB+8 amb 3 habitatges per planta pis; i 3 plantes soterrani per a aparcament i instal·lacions 
col·lectives. Total: 133 habitatges, 187 places d’aparcament per a cotxes, 21.614,85 m2 de superfície 
construïda amb les condicions particulars següents: Condicions Particulars de la Llicència: Abans 
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d'iniciar les obres caldrà comunicar-ne l'inici a l'ajuntament i haver: - Lliurat 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 de 2011. El projecte executiu haurà de ser lliurat en pdf i visat. - Lliurat estudi hidrogeològic i informe 
de l’Agència de Residus (ARC), segons requeriments indicats en l'informe de Barcelona Cicle de l’Aigua SA de 
31 de gener de 2017. - Lliurat al Departament de Projectes Urbans separata del projecte executiu definitiu de la 
urbanització de l’espai lliure de la planta baixa, sotmesa a servitud d’ús públic, per a emissió d’informe favorable 
definitiu. - Obtingut informe favorable de l’Agència de l’Energia quant a el projecte bàsic d’instal·lació de captació 
d’energia solar. Durant l'execució de les obres caldrà tenir en compte que: - Les boques d’admissió d’aire en 
façana han de restar totalment integrades a la composició arquitectònica, ubicades a una alçada mínima de 
2,20m respecte de rasants trepitjables, i ser de fàcil manteniment.  - La ventilació de l’aparcament haurà de 
disposar d’una boca d’extracció i una d’aportació cada 100m2 construïts, i tots els conductes i elements han de 
permetre una alçada lliure de 2,20m. - Cal dotar l’edifici de la previsió de càrrega de vehicles elèctrics, d’acord 
amb la disposició addicional primera del Reial decret 1053/2014, de 12 de desembre, pel qual s’aprova una nova 
Instrucció tècnica complementària (ITC) BT 52 «Instal·lacions amb fins especials. Infraestructura per a la 
recàrrega de vehicles elèctrics». - Les reixes de ventilacions i els accessos a la central transformadora i altres 
elements tècnics amb incidència a façana han d’anar totalment integrats a la composició de l’edifici. - El sòl lliure 
d’edificació ha de ser d’ús públic, i ha de garantir el compliment dels paràmetres d’accessibilitat. L’eventual 
concreció de les tanques perimetrals d’aquest sòl s’haurà de definir al projecte d’urbanització d’aquest sòl. - 
D'acord a la disposició transitòria primera de l'Ordenança del medi ambient de Barcelona, cal donar compliment 
als requeriments establerts al seu article 45-1.4 relatiu a la comprovació de l’aïllament acústic real. - No 
s’admeten més elements fixos a coberta dels estrictament aprovats a la present llicència. Els volums i les 
instal·lacions que s’hi ubiquen han de formar un conjunt compositivament harmònic amb la resta de l’edificació. -
 Cal posar-se en contacte amb el Cicle de l'Aigua (BCASA) per tal d'executar el clavegueró i la instal·lació de 
recollida pneumàtica de residus, així com seguir-ne el protocol establert quant a esgotament del freàtic per 
obres. - La llicència no inclou la col·locació la de tanques de precaució o altres elements o mitjans auxiliars, ni 
ocupacions de via pública, que requereixin permisos especials, els quals se sol·licitaran al Districte. Un cop 
finalitzada l'obra, i per tal de poder comunicar la primera ocupació, caldrà informar-ne a l'Ajuntament, i: - 
Justificar el compliment de totes les condicions de la llicència. - Reposar els possibles elements urbanístics 
afectats, i haver executat la urbanització de l’espai lliure privat d’ús públic, incloent la col·locació de l’eventual 
tanca. - Lliurar comprovant de transport i abocament de residus a gestor autoritzat. - Lliurar final d'obra visat i la 
documentació de l'obra executada, 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 de 25 de febrer de 2011. Als plànols de l'obra executada caldrà reflectir la justificació de la normativa 
d'habitabilitat aplicable, així com la referent a instal·lacions de seguretat en front el risc d'incendi. - Acreditar la 
reutilització dels residus d’excavació generats a l’obra descrita, d’acord amb allò establert a l’article 15.3 del 
Decret 89/2010, aportant els certificats de recepció dels residus per part de les obres que els aprofitin, indicant-
ne identificació, emplaçament, número de llicència, si s’escau, i quantitat i característiques de residu recepcionat 
i reutilitzat. Els certificats hauran d’anar signats pel tècnic director de l’obra que reutilitzi els residus, el qual haurà 
d’aportar també declaració responsable conforme els residus són reutilitzats adequadament en l’obra que 
dirigeix. - Sol·licitar la legalització de les instal·lacions definides al projecte d'ITC a la Secretaria de 
Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya. - Haver obtingut informe favorable 
a l'execució de la instal·lació de captadors d'energia solar tèrmica, per part de l'Agència de l'energia i informe 
favorable a l'execució del clavegueró de la finca i de la instal·lació de recollida pneumàtica de residus, per part de 
BCASA. - Legalitzar l’activitat de l’aparcament, climatització i aparells elevadors, 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 12-01-11) i obtenir la llicència dels 
guals. Les que escaiguin de les assenyalades al full adjunt. Termini d'inici de les obres : 18 mesos. Termini 
d'execució de les obres: 36 mesos. 

 
 EL SECRETARI GENERAL 
  Jordi Cases i Pallarès 


