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Ref:CG 14/16 

 
 
 ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió ordinària de 21 d'abril de 2016. 
 
 Aprovació de l'acta de la sessió de 14 d’abril de 2016. 
 

 Part Decisòria 
 
 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
 
1.-   (262/2016) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Cristóbal Martínez Oria (mat. 25547) 

entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria professional de 
Tècnic Mitjà Enginyeria, amb destinació al Departament de Llicències i Inspecció del Districte de 
Nou Barris, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 4 (80.40.OP.10), i l’activitat privada per compte 
d'altri com a tècnic comercial a l'empresa Reciclajes San Adrián S.L. 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 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.-   (282/2016) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Francesc Fernández Porras (mat. 

21460) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria professional 
d’administratiu, amb destinació al Departament de Llicències i Inspecció del Districte Sarrià-Sant 
Gervasi, on ocupa el lloc de treball de Suport 3 (90.30.GE.10), i l’activitat privada per compte propi 
com administrador i atenció al client d’un bar restaurant mitjançant l’empresa Belipaco S.L. 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 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.-   (401/2016) CONVOCAR  la cobertura del lloc de treball de Direcció 2, adscrit a la Direcció de 

Memòria i Història de la Gerència de l’Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona (ICUB); i 
APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria (I.D. 08004845). PUBLICAR aquest 
acord i l’annex a la Gaseta Municipal, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web de 
l’Ajuntament de Barcelona. DONAR-NE compte de la present resolució a la Comissió de 
Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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4.-   (349/2016) Vist allò disposat en els articles 51 i 59 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la 

Carta Municipal de Barcelona, a l’article 2.1 de la Llei 1/2006, de 13 de març per la qual es regula el 
règim especial del municipi de Barcelona i a la disposició addicional cinquena la Llei 27/2013, de 27 
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, DECLARAR com a prioritaris 
i afectes al funcionament dels serveis públics essencials de l’Ajuntament de Barcelona i dels seus 
organismes autònoms, els sectors, funcions i categories compreses en els àmbits i serveis detallats 
a continuació, als efectes de la cobertura de necessitats urgents i inajornables mitjançant el 
nomenament de funcionaris interins i de personal laboral temporal, de conformitat amb allò 
autoritzat a l’article 20, apartat 2, de la  Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2016. Aquests àmbits i serveis són els següents: 1. L’àmbit de les escoles 
bressol; 2. L’àmbit dels serveis socials bàsics i especialitzats; 3. L’àmbit d’atenció, informació i 
prestació de serveis directes al ciutadà; 4. L’àmbit de l’assessorament jurídic i de la gestió de 
recursos que garanteixen el funcionament dels serveis competència de l’organització municipal; 5. 
L’àmbit dels serveis de manteniment de la ciutat (neteja, aigua, clavegueram, manteniment de la via 
pública, manteniment del verd urbà, senyalització, mobilitat, manteniment d’infraestructures,...); 6. 
L’àmbit dels serveis que executen la inversió municipal, per garantir el funcionament de la resta 
dels serveis essencials; 7. L’àmbit d’habitatge social, i en especial per a persones en risc 
d’exclusió; 8. L’àmbit de formació i de polítiques actives d’ocupació; 9. L’àmbit de la salut pública; 
10. L’àmbit dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i salvament. D’acord amb aquesta 
definició, la cobertura de necessitats urgents i inajornables, mitjançant contractació laboral 
temporal, a societats municipals, consorcis del sector públic local de l’Ajuntament de Barcelona, 
fundacions i les entitats públiques empresarials de Parcs i Jardins i la Fundació Mies Van der Rohe, 
inclourà en la seva motivació la referència als criteris aquí considerats per a l’Ajuntament de 
Barcelona. PRECISAR que, en tot cas, la declaració per als sectors, funcions i categories indicades 
en aquest acord, efectuada sota la cobertura del règim especial de Barcelona, així com la 
conseqüent possibilitat de nomenament de personal funcionari interí o laboral temporal a la seva 
empara, es deixarà sense efecte en el moment en què l’Ajuntament pogués veure compromès per 
aquesta raó l’adequat compliment de les obligacions derivades de l’observança dels principis 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. PUBLICAR el present acord en la Gaseta 
Municipal als efectes pertinents. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 
5.-   (127/2016) DESESTIMAR les al·legacions formulades pel Sindicat d’Agents de Policia Local 

(SAPOL) en el termes que resulten de l’informe que consta a l’expedient. APROVAR els 
condicionants i límits per autoritzar l’exercici d’una segona activitat privada com advocat als 
membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona, d’acord amb l’annex 1, que s’adjunta. PUBLICAR 
aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
6.-   INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document de 21 d’abril de 

2016. 
 
7.-   (2016/491) APROVAR les bases reguladores del Premi Punt de Llibre del programa educatiu El 

Comerç i les Escoles de l’Ajuntament de Barcelona, curs 2016/2017. CONVOCAR-LO amb els 
objectius i criteris establerts en les bases reguladores. 
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8.-   (3-032/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-032/2016 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 52.800,00 euros, per atendre transferències de crèdit a 
diversos orgànics, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 16040791; i PUBLICAR 
aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
9.-   (3-033/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-033/2016 de modificacions de crèdit, consistent en 

generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, provinents de l’aplicació del Romanent de Tresoreria 
per a despeses amb finançament afectat en la liquidació del Pressupost de l’exercici 2015, d’acord 
amb ingressos provinents de 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 7 d’abril de 2016, per un import total de 350.000,00 euros, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable 16041195; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE compte 
d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 
ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 
10.-   (20130204) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte que té per objecte la 

gestió del Programa Noves Famílies a la ciutat de Barcelona: acompanyament al Reagrupament 
Familiar, per a persones estrangeres extracomunitàries, durant el termini comprès entre l’1 de maig 
de 2016 fins al 20 de juny de 2016, adjudicat el 18 de setembre de 2013 a Surt. Fundació de 
Dones. Fundació Privada, 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, per 51.206,81 euros, import exempt d’IVA. AUTORITZAR I 
DISPOSAR, a favor de Surt. Fundació de Dones. Fundació Privada, amb NIF núm. G64404213, la 
despesa del contracte núm. 13001688 per 51.206,81 amb càrrec al/s Pressupostos i Partides 
indicades en el document comptable, REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 
15 dies hàbils següents a la recepció d’aquesta notificació, 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). 

 
11.-   (20130326) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte que té per objecte la 

gestió del Servei d’Inserció Social (SIS), durant el termini comprès entre l’1 de juny de 2016 i el 31 
de desembre de 2016, adjudicat el 10 de setembre de 2013 a Asociación de Servicio Integral 
Sectorial para Ancianos (ASISPA), 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, per un import d'1.038.727,67 euros, exempt d’IVA. APROVAR la 
revisió de preus del contracte núm. 13002300 d’acord amb la clàusula 17 de plec de clàusules 
administratives particulars, que comporta una minoració de 2.980,19 euros, exempt d’IVA, la qual 
cosa implica que, a partir del dia 1 de juny de 2016, els nous preus d’aplicació seran els que es 
detallen a continuació: despeses de servei (preu/mes) 134.297,26 euros, exempt d’IVA. Situacions 
emergents (bossa mensual orientativa) 2.000 euros, exempt d’IVA. Necessitats peremptòries 
(bossa mensual orientativa) 11.666,67 euros, exempt d’IVA. AUTORITZAR I DISPOSAR, a favor de 
Asociación de Servicio Integral Sectorial para Ancianos (ASISPA), amb NIF núm. G-28702504, la 
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despesa de l’esmentat contracte per un import d'1.035.747,48 euros, exempt d’IVA, amb càrrec al 
Pressupost i Partida indicats en el document comptable. REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el 
termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d’aquesta notificació, 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). 

 
12.-   (1SD/16 -IMEB) DECLARAR activitat pública prioritària el servei educatiu de les Escoles Bressol 

Municipals Caspolino, Enxaneta, Patufets de Navas i Univers, així com la funció directiva i 
educativa i les categories professionals corresponents, a efecte de l’article 20.2 de la Llei 48/2015, 
de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016. MODIFICAR el sistema de 
gestió, passant a gestió directa de les Escoles Bressol municipals Caspolino, Enxaneta i Patufets 
de Navas, i INICIAR l’expedient administratiu per a la prestació del servei públic mitjançant gestió 
directa d´aquestes escoles, a partir del curs 2016/17, en les mateixes condicions, horaris, calendari, 
serveis i preus públics que la resta de la xarxa municipal d’escoles bressol. SOTMETRE a 
informació pública durant un termini de trenta dies el present acord mitjançant un anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb l’article 160.1 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals; i TENIR-LO definitivament aprovat sempre i quan no s’hagin 
formulat al·legacions en el termini d’informació pública. AMPLIAR les hores de suport educatiu 
destinat a les escoles bressol municipals, fixant-les en 3 ½ hores diàries en la franja del migdia. 
Aquesta ampliació s’anirà materialitzant tan aviat com sigui viable, mitjançant la possible 
modificació legal dels contractes actualment existents, la posada en marxa de noves Escoles i/o els 
nous contractes d’aquest servei de suport educatiu. Atesa la voluntat del Govern municipal de 
donar continuïtat al projecte educatiu d’aquestes escoles, ESTUDIAR les possibles fórmules que, 
en el marc normatiu existent, permetin l’estabilitat del personal directiu, educadores i educadors 
complementàries que actualment presten serveis en les escoles bressol Caspolino, Enxaneta i 
Patufets de Navas. INICIAR la licitació del suport educatiu per a les escoles Caspolino, Enxaneta i 
Patufets de Navas, incorporant en els plecs de la licitació el corresponent annex de personal a 
subrogar, que inclogui les persones que executen les funcions de suport educatiu en l’actual 
contracte de concessió que finalitza el 31 d’agost de 2016, d’acord amb les dades facilitades per les 
empreses concessionàries. 

 
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 
13.-   (226/16) ADJUDICAR el contracte núm. 16000921, que té per objecte la contractació de la 

realització de les tasques necessàries per a l’execució i desenvolupament dels projectes que 
configuren el Programa BCN interculturalitat, per un import de 645.712,53 euros, IVA inclòs, de 
conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a QSL Serveis 
Culturals SLU, amb NIF B60641925, 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 el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb 
càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document amb el 
següent desglossament: import adjudicació 533.646,72 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i 
import de l'IVA de 112.065,81 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies 
naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a la 
formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de 
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. ANUL·LAR part de l'autorització de 
despesa del contracte número 16000921 que té per objecte la contractació de la realització de les 
tasques necessàries per a l’execució i desenvolupament dels projectes que configuren el Programa 
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BCN interculturalitat; per un import de 33.984,87 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es 
indicades en aquest mateix document en concepte de baixa licitatòria. 

 
14.-   (20160008) APROVAR el conveni de col·laboració entre el Ministeri de Hisenda i d’Administracions 

Públiques, el Consell Superior d’Esports, l’Ajuntament de Barcelona, la Real Federación Española 
de Natación, pel que es designa la Comissió interadministrativa gestora de l’esdeveniment 
d’excepcional interès públic «Campionat Europeu de Waterpolo Barcelona 2018», d’acord amb la 
disposició addicional cinquanta-sisena de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre de pressupostos 
generals de l’Estat per a l’any 2016. DELEGAR en el/la comissionat/da d’esports la presidència de 
la comissió interadministrativa prevista a la clàusula 4a i 7a del conveni, que s’aprova. 

 
15.-   (20150185) AUTORITZAR a l’Institut Barcelona Esports per l’aprovació del conveni per a 

l'atorgament d'una subvenció de caràcter excepcional, per import de 3.860.000,00 euros, a favor de 
la Real Federación Española de Natación, per a la realització del projecte denominat 33a edició del 
campionat d’Europa de waterpolo 2018, a celebrar en la ciutat de Barcelona, de conformitat amb 
l’acord de Comissió de Govern d'11 de març de 2015, i signatura del conveni. 

 
Districte de l'Eixample 

 
16.-   (20162014) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 30.000,00 euros amb càrrec a 

la partida 489.03 924.12 0602 del pressupost 206, subordinada al crèdit que per aquest exercici 
autoritzi el respectiu pressupost municipal, a favor de l'Associació Xarxa Dos Deu per la Millora del 
Barri de la Sagrada Família, amb NIF G66160763, per al Conveni de l'Espai 210 de la Sagrada 
Família. ATORGAR una subvenció, mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, a 
l'entitat Associació Xarxa Dos Deu per la Millora del Barri de la Sagrada Família, amb NIF 
G66160763, per un import de 30.000,00 euros, equivalent al 100% del cost del conveni, amb 
l'objectiu de promoure l'àmbit associatiu a la ciutat, d'acord amb els arts. 22.2 c) i 28, ambdós de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l'art. 6.2 de la normativa general de 
subvencions aprovada pel Consell Plenari del 17 de desembre de 2010. APROVAR el conveni 
adjunt que consta a l'expedient pel qual es formalitzarà l'atorgament de la subvenció i FACULTAR 
per la signatura de l'esmentat conveni en l'Im Sr. Agustí Colom Cabau, Regidor del Districte de 
l'Eixample. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que faciliti tota la informació que demani 
l'Ajuntament, i procedeixi a la justificació rebuda dins el primer trimestre de l'any posterior. 

 
Districte de les Corts 

 
17.-   (U13-2016-0001) APROVAR inicialment les Bases Generals del concurs de cartells de la Festa 

Major de Les Corts; PUBLICAR-LES al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Tauler 
d’Edictes de l’Ajuntament de Barcelona i a la pàgina web del Districte; SOTMETRE a informació 
pública les esmentades Bases Generals per un termini de 20 dies hàbils, a comptar a partir del dia 
següent de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona; de conformitat amb els 
articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals; 48.1 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú i 56 de la llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya; TENIR per 
aprovades definitivament aquestes bases generals sempre que no s’hagin presentat al·legacions 
durant el període d’informació pública. 
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Districte de Nou Barris 
 
18.-   (15SJ0025) PRORROGAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, Districte de 

Nou Barris, i l'Associació de veïns i veïnes Centre Social Can Peguera, per al desenvolupament del 
Projecte Acció Comunitària a Can Peguera, pel període d’un any. AUTORITZAR i DISPOSAR a 
favor de l'Associació de Veïns i Veïnes Centre Social Can Peguera, NIF V08658536, la despesa per 
un import de 32.178,20 euros, amb càrrec a la partida 48903-92414-0608, del pressupost per l'any 
2016. ATORGAR la subvenció, mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, a 
l’Associació de Veïns i Veïnes Centre Social Can Peguera, amb NIF V08658536, per un import de 
32.178,20 euros, equivalent al 91,94% del cost total del conveni, a càrrec del pressupost per l’any 
2016, pel conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou Barris, i 
l’Associació de veïns i veïnes Centre Social Can Peguera, per al Projecte d’Acció Comunitària a 
Can Peguera, d’acord amb allò previst a l’article 6.2 de la Normativa General Reguladora de les 
Subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. DECLARAR  la no-inclusió 
en convocatòria pública donada l’excepcionalitat que concorre en el projecte. FACULTAR  per a la 
signatura de l'esmentat conveni, l'Ilma. Sra. Janet Sanz Cid, Regidora del Districte de Nou Barris. 
REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la 
data de finalització del projecte subvencionat, presenti el balanç econòmic i la memòria de 
funcionament d'aquesta i justificació dels fons rebuts. 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
19.-   (20160289) AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un import 1.850.000,00 euros amb càrrec al 

Pressupost i partida indicats en aquest mateix document, a favor de Endesa Energia XXI, SLU amb 
NIF B82846825, per atendre les despeses ocasionades pels consums d'electricitat de les 
instal·lacions d'alimentació elèctrica de la xarxa semafòrica de la ciutat de Barcelona per l'exercici 
2016 (en procés d'instal·lació de comptadors) i que es paguen amb tarifes d'últim recurs, tramitat 
segons allò que determina l'informe del Director de Serves de mobilitat, senyor Adrià Gomila, en 
document  adjunt a l'expedient de 18 de març de 2016; i OBLIGAR el seu pagament prèvia 
conformitat de les factures corresponents per part dels responsables de la Direcció de Serveis de 
mobilitat. 

 
20.-   (20160226) INICIAR l'expedient per a la contractació d’estudis de caracterització acústica, limitació 

i control dels nivells sonors als concerts de les festes de la ciutat de Barcelona i el foment de 
l’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, per als anys 2016 i 
2017, amb núm. de contracte 16001488, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 556.050,00 euros, IVA inclòs; 
APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars 
i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva 
adjudicació i AUTORITZAR l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os 
que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament: pressupost net 
459.545,00 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 96.505,00 euros; condicionada 
a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual; DECLARAR la 
improcedència de la revisió de preus amb motiu a l'empara de l'article 89 del TRLCSP. 

 
Districte de les Corts 

 
21.-   (15PL16375) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta Municipal de 

Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a l’ampliació de l’equipament existent al carrer Santa 
Rosa, 39 al 57, d’Esplugues de Llobregat i avinguda d’Esplugues, 27(I) de Barcelona, promogut per 
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l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; 
SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i DONAR-NE compte a la 
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
Districte de Sant Martí 

 
22.-   (10BD2014/088) APROVAR definitivament el Projecte d’urbanització del carrer Joncar, entre la 

rambla del Poblenou i el carrer Marià Aguiló, al Districte de Sant Martí. Inclou recollida pneumàtica, 
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’1.509.870,85 euros, 
el 21% d’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; RESOLDRE 
l’al·legació presentada d’acord amb l’informe Resposta de l’al·legació que s’inclou dins l’expedient 
administratiu i aquests efectes es dóna per reproduït; NOTIFICAR-HO als interessats en aquest 
procediment; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la 
Gaseta Municipal i al Tauler d’anuncis de la Corporació; i ENCARREGAR a la societat municipal 
BIMSA la gestió de l’actuació. 


