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Ref:CG 1/16 

 
 
 
 ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió ordinària de 14 de gener de 2016. 
 
 Aprovació de l'acta de la sessió de 28 de desembre de 2015. 
 
 Part Decisòria 
 
 Propostes d’acord 
 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
 
1.-   INFORMAR favorablement les actuacions d'inversions relacionades en el document de 14 de gener 

de 2016. 
 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 
 

Districte de Ciutat Vella 
 
2.-  (16-sjs-01) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Institut de Cultura de Barcelona i el 

Districte de Ciutat Vella per a la cessió d’instruments musicals decomissats a la via pública i no 
recollits pels titulars. FACULTAR la Regidora del Districte de Ciutat Vella per a la firma del present 
conveni. 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
Districte de Ciutat Vella 

 
4.-  (15OBO86) APROVAR el Projecte d’obres complementàries del Projecte executiu d’urbanització del 

subsector de l’edifici del Patronat-estació de França (Fase 2 àmbit PMU) Renfe Rodalies, al 
Districte de Ciutat Vella, a Barcelona, d’iniciativa pública, d’acord amb l’Informe de la Directora de 
Serveis de Projectes i Obres de Bagur, SA de 16 de desembre de 2015, que figura a l’expedient 
administratiu i que aquest efectes es dóna per reproduït, amb un import de 645.292,96 euros més 
el 21% d’IVA; d’acord amb allò que preveu l’article 98.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, i l’article 171.b del Real Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text  Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província (BOP), a la Gaseta Municipal, i al 
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i ENCARREGAR a Bagur, SA la gestió de l’actuació. 

 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 
5.-  (15OBO57) RECTIFICAR, a l’empara de l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 

Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, l’errada de 
transcripció detectada en l’acord de la Comissió de Govern, adoptat en sessió de 7 d’octubre de 
2015, d’aprovació inicial del “Projecte d’urbanització de la UA1 de la MPGM de les Vores de la Via 
Augusta”, en el sentit únic i exclusiu que la iniciativa i el finançament del referenciat projecte 
d’urbanització són públics, i no privats, com figurava en el citat acord de la Comissió de Govern, 
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adoptat el 7 d’octubre de 2015, tot mantenint la resta de l’esmentat acord, en els seus mateixos 
termes i pels motius i fonaments que figuren en l’informe jurídic de l’Institut Municipal d’Urbanisme 
de 4 de desembre de 2015, que obra a l’expedient; i APROVAR definitivament el “Projecte 
d’urbanització de la UA1 de la MPGM de les Vores de la Via Augusta” al Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi, a Barcelona, d’iniciativa pública, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte de 8 de juny de 
2015, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, amb un 
import total de 569.239,23 euros, més el 21% d’IVA; d’acord amb allò que preveu l’art. 89.6 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme; 
RESOLDRE l’al·legació presentada el 26 de novembre de 2015 pel Sr. Alex Subirachs Amigó, 
actuant en nom i representació del Sr. Josep Costa Musté i de la mercantil Muste Andreu, S.L. en el 
sentit i pels motius que justificadament i raonada figuren a l’informe de la Directora de Serveis de 
Projectes i Obres de la Societat municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA de 2 de desembre de 
2015, i l’informe jurídic de l’Institut Municipal d’Urbanisme de 4 de desembre de 2015, que obren a 
l’expedient, i que a efectes de motivació s’incorporen a aquest acord; i PUBLICAR aquest acord al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de 
l’Ajuntament; i ENCARREGAR a Bagur, SA la gestió de l’actuació. 

 
Districte de Sant Martí 

 
6.-  (15OBO85) APROVAR inicialment el Projecte d’urbanització del carrer Marroc (entre els de Josep 

Pla i de Puigcerdà) d’iniciativa pública, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte de 30 de 
novembre de 2015, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per 
reproduït, amb un import d'1.652.740,87 euros, més el 21% d’IVA; d’acord amb allò que preveu 
l’art. 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme; i SOTMETRE a informació pública dit projecte durant un termini d’un mes, a partir del 
dia següent de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), i en 
un diari dels de més circulació de la província, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi 
les al·legacions pertinents. 

 
7.-  (10BC 2015/134) APROVAR inicialment el Projecte reformat de consolidació estructural i treballs 

sota rasant a l’edifici de Ca l’Alier al Districte de Sant Martí, d’iniciativa municipal, d’acord amb 
l’Informe Tècnic del Projecte, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna 
per reproduït, per un import de 3.264.433,82 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 i SOTMETRE l’expedient a informació 
pública durant el termini de trenta dies hàbils mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà 
examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 

 


