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Ref:CG 21/18 

 
ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió ordinària de 7 de juny de 2018. 
 
Aprovació de l’acta de la sessió de 31 de maig de 2018. 
 
Part Decisòria 
 
Propostes d’acord 
 
ÀREA D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS INTERNACIONALS 

 
1.-  (193/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Toni Subias Grau (mat. 75794) entre la 

seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional de Tècnic Superior en 
Gestió, amb destinació a la Direcció d'Administració de la Gerència d'Ecologia Urbana, on ocupa el lloc 
de treball de Tècnic 3 (80.30.GA.30), i l’activitat privada per compte propi com a consultor en un 
projecte de gestió de qualitat de la docència universitària de la Universitat Oberta de Catalunya. 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. 

 
2.-  (249/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria Castillo Atencia (mat. 75248) 

entre la seva activitat municipal com a funcionària interina amb la categoria professional d’Auxiliar 
Administrativa, amb destinació al Grup Polític Municipal Socialista, on ocupa el lloc de treball de Suport 
5 (90.50.GE.10), i l’activitat privada per compte propi de community manager. 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.-  (281/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Armando Fernández Prat (mat. 38792) 

entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria professional de Tècnic 
Superior en Arquitectura, amb destinació a la Direcció de Serveis de Planejament de la Gerència 
d'Ecologia Urbana, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 2 (80.20.OP.10), i una activitat privada per 
compte propi d’arquitecte. Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, 
s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’arquitecte, qualsevol manifestació del mateix en el terme 
municipal de Barcelona. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada 
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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. 

 
4.-  (283/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Mariano Serrano Sancho (mat. 21339) 

entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria professional de Tècnic 
Superior en Arquitectura, amb destinació al Departament de Projectes Urbans de la Gerència d'Ecologia 
Urbana, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 2 (80.20.OP.10), i una activitat privada per compte propi 
d’arquitecte. Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de 
l’exercici de l’activitat privada d’arquitecte, qualsevol manifestació del mateix 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. 

 
5.-  (317/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Jorge Moreno Aguilar (mat. 76579) entre 

la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional de Tècnic Mitjà en 
Educació Social, amb destinació al Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida de la Gerència de Drets de 
la Ciutadania, Participació i Transparència, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 4 (80.40.SS.20), i 
l’activitat privada per compte propi de formació on-line. 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. 

 
6.-  (318/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. David Martínez Luján (mat. 25318) entre la 

seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria professional de Caporal SPEIS 
(codi lloc: 61.10.PE.10), i adscrit al Parc de Bombers de Montjuïc de la Gerència de Seguretat i 
Prevenció, i l’activitat pública com a professor a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una dedicació 
de 150 hores en l’any 2018. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, 
de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei 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 



Ref:CG 21/18 

v.  8- 6- 2018 

 9: 58 

3 

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 d'abril de 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. 

 
7.-  (370/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Sergi Marí Pons (mat. 76258), gerent de 

Turisme, Comerç i Mercats (codi lloc de treball: 10.10.GE.10), entre la seva activitat municipal, com a 
personal eventual, i l’activitat pública com a professor associat a la Universitat Pompeu Fabra a temps 
parcial, per al curs acadèmic 2017-2018 des del 9 d'abril de 2018 fins al 24 de juliol de 2018, d’acord 
amb allò que preveu l’article 16 i 4 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les Administracions Públiques, en la redacció donada per la Llei 7/2007, de 13 
d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i per allò establert a l’acord del Consell Municipal reunit en 
plenari de 19 de juny de 1996, i el Codi Ètic i de Conducta de l'Ajuntament de Barcelona, aprovat pel 
Consell Municipal de 30 de juny de 2017. D’altra banda, 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. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
8.-  (380/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Jose Luis Orozco Garcia (mat. 27299) 

entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria professional de Bomber 
SPEIS (codi lloc: 92.10.PE.20), i adscrit al Parc de l'Eixample de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i 
l’activitat pública com a professor a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una dedicació de 150 hores 
en l’any 2018. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei 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. 

 
9.-  (393/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Fernando Jovellar Martínez (mat. 22115) 

entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria professional de Sergent 
SPEIS (codi lloc: 60.50.PE.10), i adscrit al Parc de la Vall d'Hebrón de la Gerència de Seguretat i 
Prevenció, i l’activitat pública com a professor a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una dedicació 
de 150 hores en l’any 2018. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, 
de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, article 
4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administrac ió 



Ref:CG 21/18 

v.  8- 6- 2018 

 9: 58 

4 

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 d'abril de 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. 

 
10.-  (394/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Xavier De Pedro Puente (mat. 76113) 

entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb la categoria professional de Tècnic Superior 
en Gestió, amb destinació al Departament d'Anàlisi de la Gerència Municipal, on ocupa el lloc de treball 
de Tècnic 3 (80.30.GA.30), i l’activitat privada per compte propi com a consultor informàtic. 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. 

 
11.-  (2/2018 IMRH) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Jose Miguel Pedroso González (mat. 

24462) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional de Gestor 
d’Administració General, amb destinació a l’Oficina d’Habitatge de Sarrià en dependència de a Direcció 
de Serveis d’Habitatge de Parc Privat del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, on ocupa el 
lloc de treball de Tècnic 4 (80.40. GA.10), i l’activitat per compte d’altri de coordinador d’activitat extra-
escolar de futbol a l’empresa CE Salesians Bosco-Horta. 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. 

 
12.-  (2018/102 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Raül Benavides Oller (mat. 

3005296) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb la categoria professional de 
Professor de Música, amb destinació al Conservatori Municipal de Música de Barcelona de l’Institut 
Municipal d’Educació de Barcelona, on ocupa el lloc base de treball de Professor de Música, i l’activitat 
pública com a Professor de Música a temps parcial al Conservatori Municipal de Música de l‘Ajuntament 
de Terrassa. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, l’article 4 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 10 de juny de 2015, que declara 
d’interès públic la segona activitat dels professors de música de l’Institut Municipal d’Educació de 
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Barcelona (Gaseta núm. 20 del 30/06/2015). La suma de les jornades de l’activitat principal i de 
l’activitat docent desenvolupada segons la declaració d’interès públic de l’esmenat acord, en cap cas, 
no podrà superar la jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%. Les necessitats de 
dedicació de l’activitat municipal no es podran veure afectades per la realització de la segona activitat. 
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. 

 
13.-  (2018/199) APROVAR inicialment el decret pel qual es regulen les obligacions derivades del principi 

d’universalitat en l’accés als serveis funeraris. SOTMETRE’L a informació pública per un termini de 
trenta dies hàbils mitjançant publicació d’anunci en el BOP de Barcelona. TENIR per aprovat 
definitivament el decret en cas que transcorri l’esmentat termini sense que es presentin al·legacions. 

 
14.-  (0020/18 Lot 1) ACCEPTAR la retirada de la proposició pel Lot 1, efectuada per Nubilum, S.L., amb NIF 

B66011594, mitjançant escrit de 26 d'abril de 2018, i EXCLOURE-LA de la licitació de l'esmentat lot, 
d'acord amb la seva renúncia. ADJUDICAR el contracte núm. 17005818L01, que té per objecte el Lot 1 
del contracte de serveis de diagnosi, implantació, avaluació i acompanyament per implantar el sistema 
d'Administració Integral dels Documents i dels Arxius (AIDA), als districtes de les Corts, Gràcia, Sarrià-
Sant Gervasi, Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó, i Nou Barris, per un import de 352.271,69 euros (IVA 
inclòs), de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a Severiano 
Servicio Móvil, S.A. amb NIF A27010651, 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 els 
pressupostos corresponents. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a 
les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb un import de 352.271,69 
euros (IVA inclòs), dels quals 291.133,63 euros corresponen al preu net i 61.138,06 euros a l'IVA. 
REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui per formalitzar el contracte a les dependències de la 
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos, 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 i quan 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 la suspensió de la 
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del 
contracte el Sr. Joaquim Borràs. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 
15.-  (0020/18 Lot 2) ADJUDICAR el contracte núm. 17005818L02, que té per objecte el Lot 2 del contracte 

de serveis de diagnosi, implantació, avaluació i acompanyament per implantar el sistema 
d'Administració Integral dels Documents i dels Arxius (AIDA), als districtes de l'Eixample, Sant Martí, 
Ciutat Vella, i Sant Andreu, per un import de 305.141,35 euros (IVA inclòs), de conformitat amb la 
proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a Nubilum, S.L., amb NIF B66011594, 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 els pressupostos corresponents. DISPOSAR a 
favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen 
en aquest mateix document amb un import de 305.141,35 euros (IVA inclòs), dels quals 252.182,93 
euros corresponen al preu net i 52.958,42 euros a l'IVA. FIXAR en 12.609,15 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. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui per 
formalitzar el contracte a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la 
Gerència de Recursos, 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 i quan hagin transcorregut 15 
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dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de 
contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la 
suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte el Sr. Joaquim Borràs. DONAR-NE compte a 
la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 
16.-  (0020/18) ANUL·LAR, per baixa licitatòria, part de l'autorització de despesa del contracte número 

17005818 que té per objecte els serveis de diagnosi, implantació, avaluació i acompanyament per 
implantar el sistema d'Administració Integral dels Documents i dels Arxius (AIDA) als 10 districtes de 
l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 68.526,46 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es 
indicades en aquest mateix document. 

 
17.-  INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document de 7 de juny de 

2018. 
 
18.-  (2018/251) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut Europeu 

d'Administració Pública (EIPA), amb CIF N0031640F, per a European city economic and financial 
governance group (CEFG Group) Phase Three que instrumenta l'atorgament d'una subvenció 
mitjançant concessió directa nominativa, 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 32.000,00 euros. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa per un import de 32.000,00 euros amb càrrec a la partida 0701-48758-92011 
distribuïts en 16.000,00 euros per a l’any 2018 i 16.000,00 euros per a l’any 2019, condicionat a 
l’existència de crèdit suficient i adequat, a favor de l'Institut Europeu d'Administració Pública (EIPA), 
amb NIF N0031640F. 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 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. DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

 
19.- (E.08.6049.17) CEDIR l’ús a favor de l’Associació Grup de Foc de Nou Barris (G-62256110), mitjançant 

subarrendament, dels locals núm. 6 i 7 de la finca situada al carrer Manuel Sanchís Guarner núm. 4-6 i 
6-8, per a destinar-los a la realització de les activitats (reunions, atenció al soci, tallers, assajos, etc.) 
d’acord amb els seus estatuts, així com per emmagatzemar els vestuaris, els materials de percussió, 
les bèsties de foc de gran dimensió, etc., d’acord amb les condicions del document que consta a 
l'expedient i s’aprova; i FORMALITZAR la cessió en document administratiu. 

 
20.-  (DP-2017-27026) CONCERTAR l’arrendament de l’entitat número 1, integrada en planta baixa i 

principal de la finca situada a Avinyò núm. 52, amb la senyora Mercedes Andreu Alberto (NIF 
37.303.506-J) per un termini de quatre anys, amb efectes 4 de juny de 2018; AUTORITZAR i 
DISPOSAR, amb efectes de 4 de juny de 2018, l’import total de 166.499,74 euros (renda, serveis i 
repercussions), IVA inclòs, per l’exercici 2018; 341.231,09 euros, IVA inclòs, per l’exercici 2019; 
351.468,03 euros, IVA inclòs, per l’exercici 2020; 362.012,07 euros, IVA inclòs, per l’exercici 2021 i 
186.436,22 euros, IVA inclòs, per l’exercici 2022.  ABONAR trimestralment la renda acordada 
mitjançant la presentació de la factura electrònica d’acord amb el que preveu la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre; FORMALITZAR el contracte d’arrendament, segons el redactat annex que s’aprova; i 
DONAR compte del present acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 
21.-  (3-092/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-092/2018 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018, 
d’import 636.874,82 euros, per atendre transferències de crèdit de diversos orgànics de conformitat 
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amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, 
referència comptable núm. 18052891; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
22.-  (3-093/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-093/2018 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018, 
d’import 572.076,54 euros, per atendre despeses d’accions per millorar la seguretat, la convivència i el 
civisme a l’espai públic del Districte de Ciutat Vella, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 
18052991; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
23.-  (3-094/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-094/2018 de modificacions de crèdit, consistent en 

l’anul·lació de transferència de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 
2018, per import de 413.557,30 euros, per despeses no realitzades del servei multiconsulta de l’Àrea de 
Drets de Ciutadania i la realització de transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament 
de Barcelona de l’exercici 2018, d’import 413.557,30 euros, per fer front a despeses d’allotjaments 
d’urgència d’immigrants i refugiats, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 18053091; i 
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i 
Hisenda. 

 
24.-  (3-096/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-096/2018 de modificacions de crèdit, consistent en la 

modificació de la incorporació de romanents de crèdit de l’any 2017 del projecte B-Mincome al 
Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018, d’acord amb l’informe de 25 de 
maig de la Gerència de Drets Socials, per un import de 250.000,00 euros, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable 18060191; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte d’aquest acord 
a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 
25.-  (3-097/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-097/2018 de modificacions de crèdit, consistent en 

generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2018, d’acord amb els ingressos provinents de la Generalitat de Catalunya en concepte de 
fons de foment del turisme (FFT) dels primer i segon trimestre del 2017, per a l’aportació corresponent 
al Consorci Turisme de Barcelona, per un import de 3.899.679,92 euros, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable 18052895; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte d’aquest acord 
a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 
ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 
26.-  (20160137) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte que té per objecte la 

prestació del Servei d’Informació i Dinamització als Centres d’Educació Secundària públics i concertats 
de la ciutat així com la gestió del programa de formació dels professionals que realitzen el servei, durant 
el termini comprès entre els dies 1 de setembre i 31 de desembre de 2018 a Fundació Pia Autònoma 
Institut Pere Tarrés d’Educació en l’Esplai (Fundació Pere Tarrés), amb CIF R5800395E, 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, AUTORITZAR i DISPOSAR, a 
favor de Fundació Pia Autònoma Institut Pere Tarrés d’Educació en l’Esplai (Fundació Pere Tarrés), 
amb CIF R5800395E, la despesa del contracte núm. 16001338 per un import de 112.053,20 euros, IVA 
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exempt, amb càrrec al/s Pressupostos i Partides indicades en el document comptable, condicionada a 
l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents; REQUERIR l’adjudicatari 
per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d’aquesta notificació, 
comparegui per formalitzar la pròrroga del contracte a les dependències del Departament de Serveis 
Jurídics de l’Àrea de Drets Socials (pg. de Sant Joan núm. 75 9è). 

 
27.-  (20160243) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte que té per objecte la 

gestió del servei integral municipal d’informació, orientació i assessorament per al desenvolupament 
dels joves de la ciutat de Barcelona que inclou diferents serveis i equipaments, durant el termini 
comprès entre els dies 1 de setembre i 31 de desembre de 2018 a QSL, serveis culturals, SLU, amb 
CIF B60641925, 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, AUTORITZAR I DISPOSAR, a favor de QSL, serveis culturals, SLU, amb CIF B60641925, la 
despesa del contracte núm. 16003452 per un import de 276.984,76 euros (IVA inclòs), amb càrrec al/s 
Pressupostos i Partides indicades en el document comptable, condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en els pressupostos corresponents; REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el 
termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d’aquesta notificació, comparegui per formalitzar 
la pròrroga del contracte a les dependències del Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de Drets 
Socials (pg. de Sant Joan núm. 75 9è). 

 
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 
28.-  (0635/18) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 43.220,00 euros amb càrrec al/s 

pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de l’Associació Catalana per a la 
Integració d’homosexuals, bisexuals i transsexuals Immigrants (ACATHI), amb NIF G63476097, per al 
desenvolupament del projecte "Atenció Integral i Residencial a Refugiats LGTBI". APROVAR el conveni 
de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l’Associació Catalana per a la Integració 
d’homosexuals, bisexuals i transsexuals Immigrants (ACATHI), amb NIF G63476097, per al 
desenvolupament del projecte "Atenció Integral i Residencial a Refugiats LGTBI", 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 
43.220,00 euros. FACULTAR el Tercer Tinent d'Alcaldia i Regidor de l'Àrea de Drets de Ciutadania, 
Cultura, Participació i Transparència, Im. Sr. Jaume Asens i Llodrà, per a la signatura de l'esmentat 
conveni i qualsevol altre document que se'n derivi. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que presenti 
en data màxima 30 de setembre de 2018 el balanç econòmic i la memòria de funcionament d'aquesta 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, tal i com consta al pacte setè de l'esmentat conveni. 

 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 
29.-  (DSJ-05/20180001) ACCEPTAR i AGRAIR al Sr. Fabio De Minicis la donació realitzada a favor del 

Consell del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, de l’Ajuntament de Barcelona, d’una escultura titulada 
“ABC Books”, de la qual és autor i propietari, per tal de ser exposada a la Biblioteca Sant Gervasi-Joan 
Maragall, en considerar aquesta obra com una peça d’indubtable valor plàstic i simbòlic, i la ubicació 
proposada idònia. Disposar tot això de conformitat amb l’establert als articles 31 i 33  del Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, 
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i l’article 206.2 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; FACULTAR el regidor del Districte, Im. Sr. Jaume Asens i 
Llodrà, per a la signatura de la formalització d’aquesta acceptació i DONAR-NE compte a la Comissió 
de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
Districte de Sant Martí 

  
30.-  (SJ-18-016) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona (Districte Sant 

Martí) i Escuela de Comic, SL (Escola Joso, Centre de còmic i arts visuals), per fixar els termes de la 
seva participació en la 4a Edició del Premi Jove de Còmic Sant Martí, per a la prevenció i eradicació de 
la violència masclista (convocatòria 2018), que convoca el Districte amb el suport de la Regidoria de 
Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de Biblioteques de 
Barcelona; i FACULTAR l’Im. Sr. Josep Maria Montaner Martorell, regidor del Districte de Sant Martí, 
per a la signatura de l'esmentat conveni i la realització de tots els actes necessaris en execució del 
conveni. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció. 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
34.-  (17SD0226CO) APROVAR la pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria del servei d’abastament d’aigua potable a la ciutat de 
Barcelona, signat el 2 d’agost de 2017, per un termini de 12 mesos a comptar des de la data de la 
signatura. FACULTAR la Quarta Tinenta d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Ima. Sra. Janet Sanz 
Cid, per a la signatura de l’esmentada pròrroga, així com la de tots aquells documents que se’n derivin. 

 
Districte de Ciutat Vella 

 
35.-  (1BD 2017/144) APROVAR inicialment el Projecte de reurbanització de la plaça Antoni Maura, als barris 

Gòtic i de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, al Districte de Ciutat Vella 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'1.876.359,72 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), i en un dels diaris de més circulació 
de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; 
ACLARIR que en aquest còmput no es tindran en compte el dies corresponents al mes d’agost; i 
ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 
36.-  (15SD0059P) RECTIFICAR, de conformitat amb l’article 109 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’error existent en  l’acord de la 
Comissió de Govern municipal, adoptat en sessió de 3 de maig de 2018, relatiu a l’aprovació inicial del 
el Projecte d’Urbanització de l’àmbit definit a la modificació del Pla General Metropolità al carrer Joan de 
Sada i el seu entorn, promogut per la Junta de Compensació del carrer Joan de Sada, en el sentit que 
l’import total del pressupost d’execució material del projecte és de 2.729.046,89 euros. 
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37.-  (18g198) DESESTIMAR la petició formulada pel Sr. Alberto Font Diago, actuant en nom i representació 
de l’entitat mercantil “Josel, SLU”, entitat titular de les finques del carrer Leiva 74-76 i de la núm. 24 de 
la carretera de la Bordeta, de delimitació d’un Polígon d’actuació urbanística fixant sistema d’actuació 
per reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, per a l’obertura del carrer Cap de la Guaita, 
en el tram comprés entre els carrers Leiva i carretera de la Bordeta, per incloure en el seu àmbit la finca 
núm. 78 del carrer Leiva que ja té la consideració de sòl urbà consolidat per haver complert amb les 
obligacions urbanístiques de cessió de la part de la seva finca afectada de vial i corresponent cost 
d’urbanització, i en els termes de l’informe, de 16 de maig de 2018, del Departament de reparcel·lacions 
de la Direcció de serveis de gestió urbanística de l’Institut municipal d’urbanisme, que consta en 
l’expedient i que es té per íntegrament reproduït. PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i en un dels diaris de més circulació de la província, i notificar-lo personalment a 
l’interessat. 

 
38.-  (18obo168) APROVAR inicialment el “Projecte d’urbanització de la UA1 del Pla Especial de definició de 

volums, reequipament i millora del Sector delimitat pel carrer del Foc, l’avinguda Ferrocarrils Catalans i 
el carrer Nostra Senyora de Port” al Districte de Sants-Montjuïc, d’iniciativa pública, d’acord amb 
l’Informe Tècnic del Projecte d'11 de maig de 2018, que figura a l’expedient administratiu i que a 
aquests efectes es dona per reproduït, amb un import total de 581.755,68 euros, PEC, 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 SOTMETRE a informació pública dit 
projecte, durant un termini d’un mes, a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOP) i en un dels diaris de més circulació de la província, termini 
durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 

 
39.-  (3BD 2017/170) APROVAR definitivament el projecte executiu per a la construcció d’una nova escola 

bressol, espai familiar i pavelló poliesportiu (PAV-2) al carrer Roger 48-64, barri de Sants-Badal, al 
Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe de Conformitat 
Tècnica del Projecte (CTP) i l’Informe Tècnic del Projecte (ITP), que figuren a l’expedient administratiu i 
que aquests efectes es donen per reproduïts, amb un pressupost de 8.508.153,71 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; 
APROVAR el conveni específic de cessió d’instal·lacions i servitud de pas sobre terrenys a favor 
d’Endesa Distribución Eléctrica, SL Unipersonal de línies de Baixa Tensió; i FACULTAR el Gerent del 
Districte de Sants-Montjuïc per a formalitzar el conveni; PUBLICAR aquest acord  al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB), en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta 
Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la 
gestió de l’actuació 

 
Districte d'Horta-Guinardó 

 
40.-  (17gu31) 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 de propietari 
únic, del Polígon d’actuació urbanística delimitat pel Pla de millora urbana d’ordenació i definició 
volumètrica d’edificació del Sector S.05 “Bransi” inclòs a la Modificació puntual del Pla general 
metropolità en l’àmbit del barri del Carmel i entorns, aprovat definitivament pel Plenari del Consell 
Municipal en sessió celebrada el 27 de gener de 2017, i publicat, als efectes de la seva executivitat, al 
Butlletí Oficial de la Província el 20 d’abril de 2018, promogut de mutu acord per les entitats mercantils 
“Nimoy Connect, SL” i “Collaborative Intelligence Solutions, SL”, com a titulars de la finca inclosa en el 
Polígon, amb les prescripcions de l’informe del Departament de reparcel·lacions de la Direcció de 
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serveis de gestió urbanística de 23 de maig de 2018. ASSENYALAR que les esmentades prescripcions 
s’hauran d’introduir en forma de Text refós, als efectes d’aprovació definitiva. 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 Sant Martí 

 
41.-  (16gu46) RESOLDRE les al·legacions formulades en el tràmit d’informació pública del Projecte de 

reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, del PAU 1 del PMU de l’illa delimitada pels 
carrers de Pere IV, de Badajoz, dels Almogàvers i de la Ciutat de Granada, formulat per la Junta de 
Compensació constituïda a l’efecte, en el sentit que justificadament i raonada figura en l’informe del 
Departament de Reparcel·lacions de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal 
d’Urbanisme, de 28 de maig de 2018 que consta en l’expedient i que es dóna per reproduït. APROVAR 
definitivament, 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 1 del PMU de l’illa delimitada pels carrers de Pere IV, de Badajoz, dels 
Almogàvers i de la Ciutat de Granada, que incorpora les modificacions derivades de l’acord d’aprovació 
inicial, i les derivades de l’informe a les al·legacions presentades al mateix, de 28 de maig de 2018. 
DETERMINAR, de conformitat amb l'article 153 del Reglament de la Llei d'urbanisme, que la fermesa 
en via administrativa de l'acord d'aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació, produirà 
essencialment els efectes econòmics i jurídics continguts a l'article 127 del Text refós de la Llei 
d'urbanisme, i per tant, entre altres, la cessió, en ple domini i lliure de càrregues, a l'Administració 
actuant dels terrenys de cessió obligatòria per a llur afectació als usos previstos en el planejament. 
PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un dels diaris de més 
circulació de la província, i NOTIFICAR-LO individualment a tots els propietaris i altres interessats 
afectats. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
42.-  (18obo190) APROVAR inicialment el “Projecte modificat del Projecte d’urbanització de l’interior d’Illa 

comprès entre els carrers Roc Boronat, Sancho d’Àvila, Ciutat de Granada i Almogàvers al Districte 
22@, de Barcelona” al Districte de Sant Martí, d’iniciativa pública, d’acord amb l’Informe Tècnic del 
Projecte, d'11 de maig de 2018, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna 
per reproduït, amb un import total d’1.727.471,58 euros PEC, 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; pels motius que figuren en els informes de la Directora 
de Serveis de Projectes i Obres de l’Institut Municipal d’Urbanisme de 16 de maig de 2018, i de la 
Direcció de Serveis Jurídics de l’Institut Municipal d’Urbanisme de 24 de maig de 2018, que formen part 
de l’expedient i es donen per reproduïts; i SOTMETRE a informació pública dit projecte, durant un 
termini d’un mes, a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona (BOP) i en un dels diaris de més circulació de la província, termini durant el qual es podrà 
examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 

 
43.-  (18obo199) APROVAR inicialment el “Projecte modificat del Projecte executiu d’urbanització del Parc 

Campus Audiovisual” al Districte de Sant Martí, d’iniciativa pública, amb un import total de 2.777.889,41 
euros PEC, més el 21% de l’impost del valor afegit (IVA); modificacions que afecten a la supressió 
d’una pèrgola, reubicació de la superfície destinada a Jocs Infantils, i substitució de les luminàries per 
altres amb tecnologia Led; 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; pels motius que figuren en els informes 
de la Directora de Serveis de Projectes i Obres de l’Institut Municipal d’Urbanisme de 22 de maig de 
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2018, i de la Direcció de Serveis Jurídics de l’Institut Municipal d’Urbanisme de 23 de maig de 2018, 
que formen part de l’expedient i es donen per reproduïts; i SOTMETRE a informació pública dit projecte, 
durant un termini d’un mes, a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOP) i en un dels diaris de més circulació de la província, termini durant el qual 
es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 

 
 EL SECRETARI GENERAL 
 Jordi Cases i Pallarès 
 


