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Ref:CG 27/17 

 
 
 ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió ordinària de 13 de juliol de 2017. 
 
 Aprovació de l'acta de la sessió de 6 de juliol de 2017. 
 

 Part Decisòria 
 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
 
1.-  (478/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Eduard Garcia Gebani (mat. 75683), entre 

la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional de Tècnic Superior en 
Arquitectura, amb destinació al Departament de Llicències i Inspeccions del Districte de l’Eixample, on 
desenvolupa el lloc de treball de Tècnic 3 (80.30.OP.20) i el desenvolupament del càrrec de regidor a 
l’Ajuntament de El Masnou, essent la seva dedicació la d’assistència a les sessions dels òrgans 
corresponents, d’acord amb el que preveuen els articles 3 i 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, l'article 3 de la Llei 21/1987, 
de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, l’article 
75 de la Llei 7/1985, de  2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i l'article 323 del Reglament 
del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990 de 30 de juliol.  La present 
autorització restarà sense efecte si es produeix una variació de les circumstàncies relatives a la mateixa 
o per expiració del mandat o renúncia al càrrec electe. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
2.-  (734/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mireia Picazo González (mat. 76059) 

entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria professional d’Auxiliar 
administrativa, amb destinació al Departament  d'Administració de la Gerència de Presidència i 
Economia, on ocupa el lloc de treball de Suport 5 (90.50.GE.10), i l’activitat privada per compte d'altri 
com a dependenta d’una botiga d'escultures i minerals i joieria. 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.-  (769/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Lluís López Cuadradas (mat. 24666) entre 

la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria professional de Sergent del 
Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (SPEIS) (codi lloc: 60.50.PE.10), adscrit al Parc de 
Bombers de Llevant de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a professor de 
l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) 
de la Generalitat de Catalunya amb una dedicació de 150 hores en l’any 2017. 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, 
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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. 

 
4.-  (770/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada  pel Sr. Israel Caldera Alonso (mat. 24519) entre la 

seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria professional de Caporal del Servei 
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (SPEIS) (codi lloc: 61.10.PE.10), adscrit al Parc de 
Bombers de Llevant de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a Professor de 
l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) 
de la Generalitat de Catalunya amb una dedicació de 150 hores en l’any 2017. 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. 

 
5.-  (771/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Víctor Sans Garcia (mat. 25298) entre la 

seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria professional de Bomber del Servei 
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments  (codi lloc: 92.10.PE.20), adscrit al Parc de Bombers 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 2017. 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 
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. 

 
6.-  (772/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Joan Carles Guarné Terrado (mat. 22560) 

entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria professional de Sergent del 
Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (SPEIS) (codi lloc: 60.50.PE.10), adscrit al Parc de 
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Bombers de Llevant de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a professor de 
l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) 
de la Generalitat de Catalunya amb una dedicació de 150 hores en l’any 2017. 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. 

 
7.- (773/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Lluc Artís Climent (mat. 24670) entre la 

seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria professional de Caporal del Servei 
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (SPEIS) (codi lloc: 61.10.PE.10), adscrit al Parc de 
Bombers de Llevant 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 2017. 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. 

 
8.-  (774/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Sergi Zapater Rivera (mat. 24518) entre la 

seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria professional de Caporal del Servei 
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (SPEIS) (codi lloc: 61.10.PE.10), adscrit al Parc de 
Bombers de Vallvidrera 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 2017. 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 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. 
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DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

 
9.-  (775/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Benet Totusaus Gargallo (mat. 24671) entre 

la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria professional de Bomber del 
Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (SPEIS) (codi lloc: 91.20.PE.10), adscrit al Parc de 
Bombers de Llevant 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 2017. 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 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.-  (776/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Pere Heras Quilez (mat. 21738) entre la 

seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria professional de Caporal del Servei 
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (SPEIS) (codi lloc: 60.70.PE.10), adscrit al Parc de 
Bombers 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 2017. 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. 

 
11.-  (777/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Gerard Bosch Garcia (mat. 25524) entre la 

seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria professional de Caporal del Servei 
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (SPEIS) (codi lloc: 61.10.PE.10), adscrit al Parc de 
Bombers 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 2017. 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 
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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. 

 
12.-  (778/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Toni Ollé Setó (mat. 24672) entre la seva 

activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria professional de Bomber del Servei de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (SPEIS) (codi lloc: 92.10.PE.20), adscrit al Parc de Bombers 
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 l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de 
Catalunya amb una dedicació de 150 hores en l’any 2017. 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 
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. 

 
13.-  (779/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Sergio Martínez Campos (mat. 24675) entre 

la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria professional de Caporal del 
Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (SPEIS) (codi lloc: 61.10.PE.10), 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 2017. 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 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. 

 
14.-  (780/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Gimeno Gallén (mat. 22558) entre la 

seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria professional de Sergent del Servei 
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (SPEIS) (codi lloc: 60.50.PE.10), adscrit al Parc de 
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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 2017. 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 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. 

 
15.-  (781/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Alfonso Quintana Poza (mat. 25981) entre 

la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria professional de Bomber del 
Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (SPEIS) (codi lloc: 92.10.PE.20), adscrit al Parc de 
Bombers de Vallvidrera de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a professor a 
l’Escola de Bombers i Protecció Civil de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la 
Generalitat de Catalunya amb una dedicació de 150 hores en l’any 2017. 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 
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. 

 
16.-  (782/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Juan Francisco Sanz Llorente (mat. 25986) 

entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria professional de Caporal del 
Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (SPEIS) (codi lloc: 61.10.PE.10), adscrit al Parc de 
Bombers de la Vall d’Hebron de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a professor 
de l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
(ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una dedicació de 150 hores en l’any 2017. 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 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 
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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. 

 
17.-  (783/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Marín Mateu (mat. 21172) entre la 

seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria professional de Sergent del Servei 
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (SPEIS) (codi lloc: 60.50.PE.10), adscrit al Parc de 
Bombers 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 2017. 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 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. 

 
18.-  (785/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Núria Molina Porto (mat. 21146) entre la 

seva activitat municipal com a funcionària de carrera, amb la categoria professional de Tècnic Mitjà en 
Infermeria del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (SPEIS) (codi lloc: 80.30.PE.60), 
adscrita al Parc de Bombers de l'Eixample de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública 
com a professora 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 2017. 
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 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. 

 
19.-  (797/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Dámaris Garcia Garduño (mat. 75581) 

entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria professional d’Auxiliar 
administrativa, amb destinació a la Direcció de Model Urbà de la Gerència d'Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat, on ocupa el lloc de treball de Suport 5 (90.50.GE.10), i l’activitat privada per compte d'altri de 
neteja i manteniment a la comunitat de veïns. 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 
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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. 

 
20.-  (395/17) PRORROGAR, de mutu acord, el contracte núm. 17001445, que té per objecte el 

subministrament elèctric per a edificis i instal·lacions de l’Ajuntament de Barcelona i organismes 
associats, en virtut del que estableix l'art. 303 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 d’acord amb la clàusula 3 del 
PCAP de l'esmentat contracte, per un import global de 7.894.733,91 euros IVA inclòs, pel període 
comprès entre el 19 de juliol de 2017 i el 18 d’octubre de 2017. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa 
que s’indicarà a continuació, corresponent als Districtes i Gerències de l’Ajuntament de Barcelona, a 
favor de les empreses adjudicatàries, amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en 
les relacions comptables que s’adjunten a aquest document, distribuït entre els següents lots i pels 
següents imports: - LOT núm. 1, Baixa Tensió (Contracte 17001858), per un import de 4.387.685,36 
euros IVA inclòs, a Endesa Energia, SA, amb NIF A81948077; - LOT núm. 2, Baixa Tensió-ecolot 
(Contracte 17001859), per un import de 246.753,00 euros IVA inclòs, a Nexeus Energia, SA, amb NIF 
A62332580; - LOT núm. 3, Mitja Tensió (Contracte 17001861), per un import d'1.010.305,93 euros IVA 
inclòs, a Endesa Energia, SA, amb NIF A81948077; per a la resta del pressupost s’incorporen a 
l’expedient els documents comptables aprovats pels corresponents organismes associats. 

 
21.-   INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document de 13 de juliol de 

2017. 
 
22.-  (2016/548) SOL·LICITAR a la Diputació de Barcelona, en el marc de la convocatòria del Pla Xarxa de 

Governs Locals 2016-2019 aprovat en data 15 de desembre de 2015, subvenció per la realització de les 
actuacions i pels imports següents: Projecte d’inversió de Millores en els centres educatius gestionats pel 
Consorci d’Educació de Barcelona per import de 17.000.000 euros 

 
23.-  (24535) ACCEPTAR la donació pura i simple, d’acord amb l’article 29 del Decret 336/1988, de 17 

d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, de la finca situada 
al carrer Major de Rectoret, núm. 38, oferta per la senyora Manuela Terrado Hernández; AGRAIR a la 
senyora Manuela Terrado Hernández la generositat de la seva donació a la ciutat; FORMALITZAR 
l’acceptació de la donació en escriptura pública; i SOL·LICITAR al Registre de la Propietat la inscripció 
de domini a favor del municipi de Barcelona. 

 
24.-  (E.01.6009.17) CEDIR l’ús, mitjançant subarrendament, a favor de l’entitat Fundació Roure, dels locals 

ubicats al carrer Carders 39-41 i Muntanyans 1-3, propietat del Patronat Municipal de l’Habitatge, amb la 
finalitat de destinar-los al desenvolupament de les activitats que li són pròpies, d’acord amb les 
condicions reguladores annexes, que s’aproven; i FORMALITZAR el subarrendament en document 
administratiu. 

 
25.-  (E.02.6025.16) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació de 

Veïns i Veïnes de l’Esquerra de l’Eixample per a l’autorització d’ús de part del local baixos amb altell 
núm. 2 de la finca del carrer Calabria núm. 256-262, per a dur-hi a terme les seves activitats per a la 
promoció i potenciació de la vida associativa del barri de l’Esquerra de l’Eixample, mitjançant el 
desenvolupament d’activitats estables, obertes al barri i altres entitats; com a conseqüència, 
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AUTORITZAR l’esmentada ocupació, segons els termes derivats del referit Conveni; i FACULTAR l’Ima. 
Sra. Montserrat Ballarín i Espuña, Regidora del Districte de l’Eixample, per a la seva formalització. 

 
26.-  (E.07.6007.17) ADQUIRIR, a títol de compravenda, a l’entitat financera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 

SA (CIF núm. A-48265169), l’habitatge situat al carrer d’Argimon núm. 6, 2-2, (identificat registralment 
com finca núm. 45580 del Registre de la Propietat núm. 11 dels de Barcelona), en virtut del dret de 
tanteig que ostenta l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei 
1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges 
provinents de processos d’execució hipotecària i de la Disposició addicional setena de la Llei 4/2016, de 
23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió 
residencial, en el seu punt 3; APROVAR com a preu de la compravenda l’import de 81.005,00 euros; 
LLIURAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 81.005,00 euros, amb càrrec a l’obligació 
reconeguda al seu favor per decret de 31 de desembre de 2014, assentament 7000424875 del 
pressupost municipal de l’any 2014, ENCARREGANT-LI el pagament de l’esmentada adquisició, així 
com la gestió i administració de l’esmentat habitatge per tal de destinar-lo a habitatge de lloguer social; 
FORMALITZAR la compravenda, prèvia cancel·lació d’aquells gravàmens el  manteniment dels quals 
suposin una càrrega econòmica per a la Corporació municipal; i INSCRIURE-LA en el Registre de la 
Propietat. 

 
27.-  (E.09.6013.17) CEDIR l’ús a favor de l’Associació Esportiva Beach Tennis Catalunya i Club de Handbol 

Sant Andreu Palomar, del local núm. 8 ubicat al passeig Torres i Bages 95-99, amb caràcter onerós, i 
amb la finalitat de destinar-lo a seu de les esmentades entitats i al desenvolupament de les activitats que 
preveuen els seus estatuts, d’acord amb les condicions reguladores annexes, que s’aproven; 
SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini de vint dies i, si no s’hi formulen 
reclamacions o al·legacions; TENIR per aprovat definitivament el present acord i procedir a la cessió de 
l’ús; i FORMALITZAR la cessió de l’ús en document administratiu. 

 
28.-  (3-092/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-092/2017 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017, d’import 
2.003.728,38 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. 17063091; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
29.-  (3-093/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-093/2017 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017, d’import 
1.200.000,00 euros, per atendre despeses de finançament de transport públic derivades de l’Acord amb 
l’Autoritat del Transport Metropolità de l’àrea de Barcelona, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 17070391; i 
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
30.-  (3-096/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-096/2017 de modificacions de crèdit, consistent en generació 

de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017, 
derivat del compromís d’ingrés provinent de la Generalitat de Catalunya en concepte d’aportació 
extraordinària per al fons de foment del turisme (FFT), segons Conveni signat de 23 de desembre de 
2016, per finançar projectes municipals en matèria de turisme per la minimització de l’impacte de 
l’afluència turística sobre l’espai públic i els serveis en determinades àrees de la ciutat de Barcelona, i per 
un import total de 25.000,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicac ions 
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 17070395; i PUBLICAR aquest acord a la 
Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 
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31.- (3-097/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-097/2017 de modificacions de crèdit, consistent en generació 
de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017, 
provinents de l’aplicació del Romanent de Tresoreria per a despeses amb finançament afectat en la 
liquidació del Pressupost de l’exercici 2016, per ingressos provinents de la Generalitat de Catalunya en 
concepte de fons de foment del turisme (FFT), per finançar projectes municipals en matèria de turisme, 
segons acord de la Comissió de Govern, de 15 de juny de 2017, i per un import total de 127.194,27 
euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta 
a l’expedient, referència comptable 17070495; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-
NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 
32.-  (883/2017) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 75.000,00 euros amb càrrec al/s 

pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de La Prosperitat Cultura en Acció 
2, amb NIF G64781123, per al desenvolupament del projecte "Xarxa 9 Barris Acull". APROVAR el 
conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i La Prosperitat Cultura en Acció 2, amb NIF 
G64781123, per al desenvolupament del projecte "Xarxa 9 Barris Acull", que instrumenta l'atorgament 
d'una subvenció directa de caràcter nominatiu, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.1 a) de la normativa general reguladora de les 
subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 75.000,00 euros. FACULTAR el Quart 
Tinent d'Alcaldia, l'Im. Sr. Jaume Asens i Llodrà, per a la signatura de l'esmentat conveni, així com els 
documents que se'n derivin. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que presenti, en data màxima 31 de 
març de 2018, el balanç econòmic, la memòria de funcionament i la justificació dels fons rebuts. Aquesta 
haurà de contenir memòria d’actuació amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts, 
memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades i l'informe de l’auditor. 

 
33.-  (885/2017) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 37.853,00 euros amb càrrec al/s 

pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de l’Associació de Veïns i Veïnes 
del Poblenou, amb NIF G58435975, per al Pla d’acollida i convivència al Poblenou. APROVAR el conveni 
de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l’Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou, amb NIF 
G58435975, per al Pla d’acollida i convivència al Poblenou, que instrumenta l'atorgament d'una 
subvenció directa de caràcter nominatiu, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions i 6.1 a) de la normativa general reguladora de les 
subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 37.853,00 euros. FACULTAR el Quart 
Tinent d'Alcaldia, l'Il·lm. 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 31 
de març de 2018, el balanç econòmic, la memòria de funcionament i la justificació dels fons rebuts. 
Aquesta haurà de contenir una memòria d'actuació amb indicació de les activitats realitzades i dels 
resultats obtinguts, i la memòria econòmica simplificada, que inclourà una relació classificada de les 
despeses i inversions de l'activitat, i relació d'altres ingressos i subvencions que hagin finançat l'activitat 
subvencionada.  

 
Districte de les Corts 

 
34.-  (C109-2017-0008) APROVAR el conveni de col·laboració empresarial en activitats d’interès general entre 

l’Ajuntament de Barcelona i la Immobiliària Colonial SA-Pedralbes Centre, per tal de col·laborar en la 
difusió de les activitats de la Festa Major de les Corts 2017, a canvi de les contraprestacions que aquest 
Ajuntament li ofereixi dins la campanya publicitària de la Festa Major, amb vigència des del dia següent a 
la seva formalització fins a 31 de desembre de 2017. FACULTAR Im. Sr. Agustí Colom i Cabau, Regidor 
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del Districte de les Corts, la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que 
se’n derivin. 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
35.-  (511/2017) AUTORITZAR la despesa per un import de 153.000,00.euros per fer front a la convocatòria 

per a la concessió d'ajuts per al desenvolupament del Pla d'Acció del programa "Barcelona Escoles + 
Sostenibles 2017-2018", amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document; 
OBRIR la convocatòria de concurs públic per a la presentació de sol·licituds d’ajuts per al 
desenvolupament del Pla d’Acció del programa "Barcelona Escoles + Sostenibles 2017-2018", d’acord 
amb les modalitats i terminis que s’especifiquen en document annex; i PUBLICAR aquesta convocatòria 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Tauler d’Edictes Electrònic i al web municipal, de 
conformitat amb la base 12a de les Bases reguladores de la concessió d’ajuts per al desenvolupament 
del Pla d’acció del Programa “Escoles + Sostenibles”, aprovades per acord de la Comissió de Govern del 
25 de maig de 2017 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 6 de juny de 2017. 

 
Districte de l'Eixample 

 
36.-  (2BD 2016/107) APROVAR inicialment el Projecte de reurbanització dels passatges Carsí, Ureña, Bofill, 

León i Pau Hernández, 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 d'1.261.605,15 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, 
d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; i SOTMETRE'L a informació pública, durant 
un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les 
al·legacions pertinents; i ACLARIR que en aquest còmput no es tindran en compte els dies 
corresponents al mes d’agost. 

 
37.-  (2BD 2015/039) APROVAR inicialment el Projecte de reurbanització de l’interior d’illa Jardins de Maria 

Mercè Marçal, 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 d'1.096.080,55 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; 
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 ACLARIR que en aquest còmput no es tindran 
en compte els dies corresponents al mes d’agost. 

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 
38.-  (16PL16407) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta Municipal de 

Barcelona, la Modificació del Pla de Millora Urbana i Pla Especial Urbanístic de l’equipament privat al 
sector de la modificació del Pla General Metropolità per a l’ordenació dels terrenys delimitats pels carrers 
de Quetzal, de la Riera Blanca i de l’avinguda del Carrilet de Barcelona, promogut per Banco de Sabadell 
S.A.; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; PRECISAR que l’esmentat termini s’amplia en un mes 
en cas que coincideixi totalment o parcialment amb el mes d’agost; SOTMETRE’L al Consell Municipal 
per a la seva aprovació definitiva; i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.  
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Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 
39.-  (5BD 2016/157) APROVAR inicialment el Projecte d’urbanització dels jardins de la finca de Can Ferrer, al 

carrer Alfons XII 42-48, Fase 1, al Districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, d’iniciativa municipal, 
d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es 
dóna per reproduït, amb un pressupost de 564.516,62 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; NOTIFICAR aquest acord a les parts 
interessades; SOTMETRE’L a informació pública durant un termini d’un mes mitjançant anuncis al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les 
al·legacions pertinents; i ACLARIR que en aquest còmput no es tindran en compte els dies 
corresponents al mes d’agost. 

 
Districte de Gràcia 

 
40.-  (6BD2016/194) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització del carrer de Massens, al 

Districte de Gràcia 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 
920.360,48 euros, el 21% d’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 ACLARIR que en aquest còmput no es tindran 
en compte els dies corresponents al mes d’agost. 

 
Districte d'Horta-Guinardó 

 
41.- (17PL16475) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta Municipal de 

Barcelona, el Pla Especial Urbanístic de concreció volumètrica del parc de bombers de la Vall d'Hebron 
de Barcelona, d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; PRECISAR que 
l’esmentat termini s’amplia en un mes en cas que coincideixi totalment o parcialment amb el mes d’agost; 
SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i DONAR-NE compte a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
42.-  (17PL16476) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta Municipal de 

Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a l’ordenació de l'Àrea Nord de l’equipament esportiu-docent 
situat al passeig de la Vall d'Hebron 264-268, promogut per FMS Activa SL; EXPOSAR-LO al públic pel 
termini d’un mes; PRECISAR que l’esmentat termini s’amplia en un mes en cas que coincideixi totalment 
o parcialment amb el mes d’agost; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i 
DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
44.-  (11GU25.1) RESOLDRE les al·legacions formulades durant el termini d’informació pública d’aprovació 

inicial  de la Modificació del Text Refós del Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació 1 del Pla 
Especial de Rehabilitació de Sant Genís dels Agudells, en el sentit que, justificadament i raonada, figura 
en l’informe de 22 de juny de 2017 de la Direcció de Gestió de Sòl de la Societat Barcelona Gestió 
Urbanística SA que consta en l’expedient i que en els seus mateixos termes es donen per reproduïts. 
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 de Catalunya, la Modificació del Text Refós del 
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Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació 1 del Pla Especial de Rehabilitació de Sant Genís dels 
Agudells. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de més 
circulació de la província i notificar-lo individualment a totes les persones propietàries i d’altres 
interessades en l’expedient. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
Districte de Nou Barris 

 
45.-  (8BC 2016/181) APROVAR el Projecte de millora del Parc de la Guineueta, al Districte de Nou Barris de 

la ciutat de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'informe tècnic jurídic de que figura a 
l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un import d'1.988.770,64 
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); 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'Edictes de 
l'Ajuntament de Barcelona; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l'actuació. 

 
Districte de Sant Martí 

 
46.-  (17PL16481) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta Municipal de 

Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora urbana dels equipaments situats a l’illa delimitada pels 
carrers de Sancho de Ávila i de Llacuna, d’iniciativa municipal (Institut BCN Esports); EXPOSAR-LO al 
públic pel termini d’un mes; PRECISAR que l’esmentat termini s’amplia en un mes en cas que coincideixi 
totalment o parcialment amb el mes d’agost; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació 
definitiva; i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

 
47.-  (17PL16483) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta Municipal de 

Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la modificació de les condicions edificatòries de la parcel·la 
situada al carrer Sancho d'Àvila 65-69, promogut per Conren Tramway Uno, SL; EXPOSAR-LO al públic 
pel termini d’un mes; PRECISAR que l’esmentat termini s’amplia en un mes en cas que coincideixi 
totalment o parcialment amb el mes d’agost; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació 
definitiva; i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
48.-  (17PL16490) 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 l’ampliació de l’escola  la Mar Bella, 
situada a la plaça Sant Bernat Calbó,  promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona; EXPOSAR-LO al 
públic pel termini d’un mes; PRECISAR que l’esmentat termini s’amplia en un mes en cas que coincideixi 
totalment o parcialment amb el mes d’agost; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació 
definitiva; i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
49.-  (16GU35) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, els Projectes d’estatuts i de bases d’actuació per 
a la constitució de la Junta de Compensació del  PAU del PMU de l’illa delimitada pels carrers de 
Cristòbal de Moura, de Josep Pla, de Veneçuela i de Puigcerdà -Districte d’activitats 22@bcn-, formulats 
per propietaris que representen més del 50% de la superfície del PAU. PUBLICAR aquest acord en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, amb inserció dels projectes d’estatuts i de bases d'actuació 
aprovats definitivament, i en un dels diaris de més circulació de la província, i NOTIFICAR-LO 
individualment a les persones propietàries perquè en el termini de vint dies puguin manifestar la seva 
decisió d’adherir-se a la futura entitat, amb l’advertiment que la falta d’incorporació a la Junta de 
compensació, o bé del compromís de participar en l’execució del planejament en els termes establerts a 
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la base tercera apartat 1, podrà donar lloc a l’expropiació o a la reparcel·lació de les finques no 
incorporades, en els termes establerts a la base tercera apartat. DONAR-NE compte a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
50.- (10BD2016014) APROVAR inicialment el Projecte executiu, estudi de seguretat i salut i memòria 

ambiental de repavimentació i altres treballs de manteniment de la rambla Central de l’avinguda d’Icària, 
al Districte de Sant Martí 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 
3.023.569,79 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 diari dels de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i 
formular-hi les al·legacions pertinents; i ACLARIR que en aquest còmput no es tindran en compte els 
dies corresponents al mes d’agost. 

 
51.-  (17SD0124P) APROVAR inicialment, 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 de 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 dels diaris 
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. 


