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Ref:CG 19/16 

 
 
 
 ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió ordinària de 26 de maig de 2016. 
 
 Aprovació de l'acta de la sessió de 19 de maig de 2016. 
 
 Part Decisòria 
 

a) Propostes d’acord 
 
ALCALDIA 

 
2.-  (20154113) APROVAR, per motiu d’interès públic, a l’empara de l’article 42 i concordants del 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i 
del Decret de l’Alcaldia de 17 d’abril de 2012, sobre procediment per a l’elaboració i tramitació dels 
projectes i l’execució de les obres municipals, la modificació del projecte d’obres de reforma de 
l’edifici situat al passeig Joan de Borbó núm. 32, de Barcelona, per ubicar la Unitat de Platges de la 
Guàrdia Urbana de Barcelona, aprovat per la Comissió de Govern de 25 de març de 2015, 
modificació consistent en l’increment del pressupost en 57.100,34 euros (IVA inclòs) que equival a 
un 7,8% del projecte inicial, i en l’ampliació del termini d’execució en 6 setmanes. APROVAR, per 
motiu d’interès públic, a l’empara dels articles 234.3 i 107.1.a) del Text Refós de la Llei de contractes 
del sector públic, aprovat per RDLeg 3/2011, de 14 de novembre, la modificació del contracte núm. 
15001817, que té per objecte les obres de reforma de l’edifici situat al passeig Joan de Borbó, 32, de 
Barcelona, com a seu de la Unitat de Platges de la Guàrdia Urbana de Barcelona, adjudicat per un 
import de 724.747,65 euros, IVA inclòs, a UTE unitat de platges Bcn (AXER-ACSA), amb NIF 
U66538109, per acord de la Comissió de Govern del 10 de juny de 2015, modificació consistent en 
l’adaptació del projecte d’obres als requeriments derivats del nivell de seguretat actualment exigible i 
que representa un increment de la despesa de 57.100,34 euros, IVA inclòs, no superior al 10% del 
pressupost inicial, d’acord amb l’informe justificatiu de 29 de març de 2016 que figura a l’expedient. 
AMPLIAR l'autorització i la disposició de la despesa del contracte, a favor de l’esmentada empresa, 
per la quantitat indicada, de la qual 47.190,36 euros corresponen a l’import net i 9.909,98 euros, a 
l’IVA, al 21%, amb càrrec a la partida 0401 61128 13212, del pressupost de 2016. REQUERIR 
l'adjudicatari perquè en el termini màxim de 15 dies hàbils, a partir de la data de recepció de la 
notificació d'aquesta resolució, procedeixi al reajustament de la garantia, per un import de 2.359,52 
euros, i per tal que comparegui en el termini màxim dels 10 dies següents a la data del dipòsit per 
FORMALITZAR la modificació del contracte el dia i hora que se li indiqui. 

 
3.-  (20154135) ESTIMAR en part les al·legacions formulades per BBVA Autorenting SA, amb NIF 

A60028776, mitjançant escrit de 21 d’abril de 2016, contra l’acord de la Comissió de Govern de 31 
de març de 2016 pel qual s’iniciava el procediment per a la resolució del contracte 15001427, de 
subministrament en la modalitat d’arrendament de 44 vehicles policials per a la Guàrdia Urbana de 
Barcelona, durant el termini de 48 mesos i un màxim de 110.000 quilòmetres, contracte derivat de 
l’Acord marc aprovat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local (exp. 2013.01), en el sentit i 
d’acord amb els motius assenyalats a l’informe de 12 de maig de 2016 que figura a l’expedient. 
RESOLDRE de mutu acord amb el contractista l’esmentat contracte 15001427 atès que, de 
conformitat amb els informes que figuren a l’expedient, no concorre altra causa de resolució que 
sigui imputable a BBVA Autorenting SA per la qual cosa no procedeix l’exigència de cap 
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indemnització al seu càrrec, i atenent a raons d’interès públic que fan innecessària o inconvenient la 
permanència del contracte, d’acord amb l’article 224.4 del Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre. DESESTIMAR la resta de les 
al·legacions formulades. ANUL·LAR l'autorització i la disposició de la despesa amb càrrec a la 
partida 0401 20400 13211 dels pressupostos de 2016, 2017, 2018 i 2019, per un import de 
2.250.855,55 euros (dels quals 1.860.211,20 euros corresponen a l’import net i els restants 
390.644,35 euros a l’IVA al 21%). DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 
ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
4.-  (440-2015 DSAJ) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la 

Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, per a la realització de visites 
guiades d’estudiants a la Unitat Muntada de la Guàrdia Urbana de Barcelona. FACULTAR el Sr. 
Jordi Samsó i Huerta, gerent de Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona, per a la 
signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots els documents que se'n derivin. 

 
ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 
5.-  (20/2016 IMH) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Núria Ruiz Martínez (mat. 

26.252) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina amb la categoria professional de 
Tècnic superior en dret, amb destinació al Departament de Recursos de l’Institut Municipal 
d’Hisenda, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 2, i l’activitat privada per compte propi de mediadora 
familiar. 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. 

 
6.-  (479/2016) APROVAR la modificació en l’organigrama de la Gerència de Recursos, assignant les 

adscripcions, denominacions i funcions als òrgans afectats, tal i com es detalla als annexos. 
PUBLICAR la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. DONAR-NE compte a 
la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 
7.-  (2016/492) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Associació 

d'Empreses i Institucions 22@barcelona, amb NIF G63660989, per a la realització del Pla d'actuació 
2016, 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 90.000,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en 
convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els informes que consten a l'expedient. 
AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 90.000,00 euros, amb càrrec a la partida 0702-48903-
43333, equivalent al 42,86% del cost total del projecte corresponent a 210.000,00 euros, a favor de 
l'Associació d'Empreses i Institucions 22@barcelona, amb NIF G63660989. REQUERIR l'entitat 
beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos, a comptar des de la finalització de l'activitat 
realitzada, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte cinquè 
del conveni. FACULTAR el Regidor d'Ocupació, Empresa, Comerç i Turisme, Agustí Colom Cabau, 
per a la signatura del present conveni. 
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8.-  (2016/502) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació 
BCD per a la promoció del disseny industrial, amb NIF G08470999, per a  la realització durant el 
2016 de les accions: MID, Bcn Design Week, Bcn Design Tour i Bdw@NYCxDESIGN, 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 125.000,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública 
per raons d'interès públic justificades en els informes que consten a l'expedient. AUTORITZAR I 
DISPOSAR la despesa de 125.000,00 euros amb càrrec a la partida 0702-48903-43311, equivalent 
al 29,21% del cost total del projecte corresponent a 428.000,00 euros, a favor de la Fundació BCD 
per a la promoció del disseny industrial, amb NIF G08470999. REQUERIR l'entitat beneficiària per 
tal que, en el termini màxim de 3 mesos, a comptar des de la finalització de l'activitat realitzada, 
presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte cinquè del conveni. 
FACULTAR el Regidor d'Ocupació, Empresa, Comerç i Turisme, Agustí Colom Cabau, per a la 
signatura del present conveni. 

 
9.-   DESESTIMAR les al·legacions formulades pel Grup Municipal de Convergència i Unió, el 19 d’abril 

de 2016, en relació a la modificació de les Bases Reguladores del programa de subvencions 
“Barcelona es Compromet”, aprovada per acord de la Comissió de Govern en sessió de 16 de març 
de 2016, d'acord amb els motius que es recullen a l'informe de valoració de les al·legacions que 
consta a l'expedient; i APROVAR definitivament l’esmentada modificació de les Bases. 

 
10.-   SOL·LICITAR a la Diputació de Barcelona, en el marc de la convocatòria del Pla Xarxa de Governs 

Locals 2016-2019 aprovada en data 15 de desembre de 2015, subvenció per a la realització de les 
actuacions i pels imports següents: - Continuïtat de les obres de rehabilitació del conjunt 
monumental del Castell de Montjuïc per import de 2.000.000,00 euros. - Projecte de reforma de la 
plaça de les Glòries. Obra civil túnels viaris carrer Castillejos carrer Badajoz per import de 
28.000.000,00 euros  

 
11.-  (G.01.6001.16) ADQUIRIR, a títol de compravenda, a l’entitat FAD-Foment de les Arts i del Disseny 

(NIF G-08746976), el local situat al carrer de Sant Oleguer núm. 5-7-B i 9-11-A. APROVAR com a 
preu de la compravenda l’import de 537.500,00 euros; AUTORITZAR, DISPOSAR i ABONAR la 
despesa, amb càrrec a la corresponent partida pressupostària; FORMALITZAR la compravenda en 
escriptura pública; i INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat. 

 
ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 
12.-  (20120728) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte que té per objecte la 

gestió dels habitatges d’inclusió amb suport socioeducatiu (Lot 3), durant el termini comprès entre l’1 
de juny de 2016 i el 31 de desembre de 2016, adjudicat el 7 de març de 2013 a l’Associació 
Prohabitatge,  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 de 106.188,95 euros, exempt d’IVA. APROVAR la revisió de preus del 
contracte núm. 12005079, d’acord amb la clàusula 17 de plec de clàusules administratives 
particulars, que comporta una minoració de 164,04 euros, exempt d’IVA, la qual cosa implica que, a 
partir de l'1 de juny de 2016, el preu mensual del servei d’habitatges d’inclusió amb suport 
socioeducatiu sigui de 15.146,42 euros, exempt d’IVA. AUTORITZAR I DISPOSAR, a favor de 
l’Associació Prohabitatge, amb NIF núm. G61964102, la despesa de l’esmentat contracte per un 
import de 106.024,91 euros, exempt d’IVA, amb càrrec al Pressupost i Partida indicats en el 
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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). 

 
13.-  (20160137) INICIAR l’expedient per a la contractació de serveis 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, d’acord 
amb les previsions del plec de prescripcions tècniques, amb núm. de contracte 16001338, mitjançant 
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 
791.422,50 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; AUTORITZAR l’esmentada quantitat amb càrrec a 
la/es partida/es i al/s pressupost/os que s’indiquen en el document comptable, amb el següent 
desglossament: 654.068,18 euros de pressupost net i 137.354,32 euros en concepte d’IVA al tipus 
impositiu del 21%, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
corresponents; DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 
14.-  (2016/0455) APROVAR la modificació de les Bases i la Convocatòria per a l'atorgament de 

subvencions per la planificació, la gestió i el seguiment dels plans de desenvolupament comunitaris 
a la ciutat de Barcelona 2016, de conformitat amb les bases reguladores aprovades per la Comissió 
de Govern el 20 de  maig de 2015, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 5 
de juny de 2015; APROVAR la despesa de 353.000,00 euros amb càrrec al pressupost de 2016 de 
la Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència i amb càrrec a la partida 48901-
23182-0801 d'acord amb la despesa autoritzada que s'acredita en el document comptable que 
s'adjunta al present expedient; ORDENAR la publicació de la convocatòria mitjançant la inserció del 
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província; ESTABLIR un termini per a la presentació 
de sol·licituds de 15 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci esmentat en 
el Butlletí Oficial de la Província. 

 
Districte de les Corts 

 
15.-  (U13-2016-0002) APROVAR inicialment les Bases Generals del concurs d’exposicions d’entitats i 

associacions, sense ànim de lucre, a l’Espai expositiu 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 al 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 i quan no s’hagin presentat al·legacions durant el període d’informació pública. 

 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 
16.-  (CONV-05/2016325) APROVAR el conveni a subscriure entre l'Ajuntament de Barcelona (Districte 

de Sarrià-Sant Gervasi) i el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, en virtut del qual aquest cedeix 
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temporalment a l’Ajuntament de Barcelona l’ús d’una part la superfície sense edificar de la finca que 
confronta al carrer Vilana núms. 1-3, per a la seva reurbanització i destinació a vial d’ús públic, 
assumint l’Ajuntament de Barcelona, al seu exclusiu càrrec, la reurbanització d’aquest tram de carrer 
que inclourà l’espai cedit, així com el seu manteniment, conservació i neteja, i FACULTAR el regidor 
del Districte la signatura d’aquest conveni. 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
17.-   (20160238) INICIAR l'expedient per a la contractació de les obres de reparació de la plataforma i 

ferm de diversos carrils bus i el foment de l’ocupació de persones amb dificultats particulars 
d’inserció al mercat laboral, amb núm. de contracte 16002269, mitjançant tramitació ordinària, amb 
la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 533.423,68 euros, IVA 
inclòs, determinat en funció de preus unitaris. APROVAR les actuacions preparatòries efectuades i 
el plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte, el Plec de Condicions 
Tècniques, el projectes d'obres i la resta de documents tècnics reguladors del contracte. 
CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació. AUTORITZAR l'esmentada quantitat amb càrrec a 
les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent 
desglossament: pressupost net 440.846,02 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 
92.577,66 euros. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

 
18.-   (16GU02) INICIAR el procediment d’aprovació del Projecte de centralització de les competències en 

matèria d’expropiacions urbanístiques transferides als consells municipals dels Districtes per la 
Transferència núm. 19, aprovada per acord de la Comissió de Govern de 29 de març de 1996, i de 
les gestionades per Foment de Ciutat, SA per acord de la Comissió de Govern, de 6 de novembre 
de 2002, redactat per la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística, informat favorablement per la 
Direcció de l’Àrea de Règim Jurídic en data 31 de març de 2016. 

 
Districte de Ciutat Vella 

 
19.-   (16-SJS-06) RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de la 

Distribució Prèvia de Terrasses del carrer Maquinista, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, amb 
iniciativa del Districte, en el sentit que, justificada i raonadament, figura als informes tecnicojurídics 
que consten a l’expedient i que es donen per reproduïts. APROVAR definitivament a l’empara de 
l’article 79 de l’Ordenança de Terrasses, la Distribució prèvia de terrasses del carrer Maquinista, al 
Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa municipal, segons el text que consta com a annex 
a la present proposta. NOTIFICAR el present acord a les persones que han comparegut durant el 
tràmit d’informació pública. PUBLICAR el present acord i el text íntegre de la Distribució Prèvia de 
Terrasses del carrer Maquinista per a la seva eficàcia, al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, i a la pagina web del Districte de Ciutat Vella, en compliment de l’article 80 de 
l’Ordenança de Terrasses. DONAR-NE compte al Consell Municipal. 

 
20.-   (16-SJS-07) RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de la 

Distribució Prèvia de la plaça Jaume Sabartés, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa 
municipal en el sentit  que, justificadament i raonada, figura als informes tecnicojurídics que consten 
a l’expedient i que es donen per reproduïts. APROVAR definitivament a l’empara de l’article 79 de 
l’Ordenança de Terrasses, la distribució prèvia de la plaça Jaume Sabartés, al Districte de Ciutat 
Vella de Barcelona, d’iniciativa municipal, segons el text que consta com a annex a la present 
proposta. NOTIFICAR el present acord a les persones que han comparegut durant el tràmit 
d’informació pública. PUBLICAR el present acord i el text íntegre de la Distribució Prèvia de 
Terrasses de la plaça Jaume Sabartés, per a la seva eficàcia, al Butlletí Oficial de la Província de 
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Barcelona, i a la pagina web del Districte de Ciutat Vella, en compliment de l’article 80 de 
l’Ordenança de Terrasses. DONAR compte d’aquest acord al Consell Municipal. 

 
21.-   (16-SJS-08) RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de la 

Distribució Prèvia de Terrasses de la placeta Aureli Capmany, al Districte de Ciutat Vella de 
Barcelona, amb iniciativa del Districte, en el sentit que, justificadament i raonadament, figura als 
informes tecnicojurídics que consten a l’expedient i, que es donen per reproduïts. APROVAR 
definitivament a l’empara de l’article 79 de l’Ordenança de Terrasses, la distribució prèvia de 
Terrasses de la Placeta Aureli Capmany, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona d’iniciativa 
municipal, segons el text que consta com a annex a la present proposta. NOTIFICAR el present 
acord a les persones que han comparegut durant el tràmit d’informació pública. PUBLICAR el 
present acord i el text íntegre de la Distribució Prèvia de Terrasses de la placeta Aureli Capmany per 
a la seva eficàcia, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i a la pagina web del Districte de 
Ciutat Vella, en compliment de l’article 80 de l’Ordenança de Terrasses. DONAR compte d’aquest 
acord al Consell Municipal. 

 
22.-   (16-SJS-09) RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de la 

Distribució Prèvia de Terrasses del carrer Hort de la Bomba, al Districte de Ciutat Vella de 
Barcelona, amb iniciativa del Districte, en el sentit que, justificadament i raonadament, figuren als 
informes tecnicojurídics que consten a l’expedient i que es donen per reproduïts. APROVAR 
definitivament a l’empara de l’article 79 de l’Ordenança de Terrasses, la Distribució prèvia de 
Terrasses del carrer Hort de la Bomba, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona d’iniciativa 
municipal, segons el text que consta com a annex a la present proposta. NOTIFICAR el present 
acord a les persones que han comparegut durant el tràmit d’informació pública. PUBLICAR el 
present acord i el text íntegre de la Distribució Prèvia de Terrasses del carrer Hort de la Bomba per a 
la seva eficàcia, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i a la pagina web del Districte de 
Ciutat Vella, en compliment de l’article 80 de l’Ordenança de Terrasses. DONAR-NE compte 
d’aquest acord al Consell Municipal. 

 
23.-   (16-SJS-10) RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de la 

Distribució Prèvia de Terrasses de la plaça Sant Miquel, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, 
amb iniciativa del Districte, en el sentit que, justificadament i raonadament, figura a l’informe 
tecnicojurídic que consta a l’expedient i que es dóna per reproduït. APROVAR definitivament a 
l’empara de l’article 79 de l’Ordenança de Terrasses, la Distribució prèvia de Terrasses de la plaça 
Sant Miquel, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa municipal, segons el text que 
consta com a annex a la present proposta. NOTIFICAR el present acord a les persones que han 
comparegut durant el tràmit d’informació pública. PUBLICAR el present acord i el text íntegre de la 
Distribució Prèvia de Terrasses de la plaça Sant Miquel per a la seva eficàcia, al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, i a la pagina web del Districte de Ciutat Vella, en compliment de l’article 80 
de l’Ordenança de Terrasses. DONAR-NE compte al Consell Municipal. 

 
24.-   (16-SJS-11) RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de la 

Distribució Prèvia de Terrasses de la plaça Pedró, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, amb 
iniciativa del Districte, en el sentit que, justificada i raonadament, figuren als informes tecnicojurídics 
que consten a l’expedient i que es donen per reproduïts. APROVAR definitivament a l’empara de 
l’article 79 de l’Ordenança de Terrasses, la Distribució prèvia de Terrasses de la plaça Pedró, al 
Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa municipal, segons el text que consta com a annex 
a la present proposta. NOTIFICAR el present acord a les persones que han comparegut durant el 
tràmit d’informació pública. PUBLICAR el present acord i el text íntegre de la Distribució Prèvia de 
Terrasses de la plaça Pedró per a la seva eficàcia, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i a 
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la pagina web del Districte de Ciutat Vella, en compliment de l’article 80 de l’Ordenança de 
Terrasses. DONAR-NE compte al Consell Municipal. 

 
25.-   (16-SJS-12) RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de la 

Distribució Prèvia de Terrasses de la plaça Sant Josep Oriol, plaça del Pi i placeta del Pi, al Districte 
de Ciutat Vella de Barcelona, amb iniciativa del Districte, en el sentit que, justificada i raonadament, 
figuren als informes tecnicojurídics que consten a l’expedient i que es donen per reproduïts. 
APROVAR definitivament a l’empara de l’article 79 de l’Ordenança de Terrasses, la Distribució 
prèvia de Terrasses de la plaça Sant Josep Oriol, plaça del Pi i placeta del Pi, al Districte de Ciutat 
Vella de Barcelona, d’iniciativa municipal, segons el text que consta com a annex a la present 
proposta. NOTIFICAR el present acord a les persones que han comparegut durant el tràmit 
d’informació pública. PUBLICAR el present acord i el text íntegre de la Distribució Prèvia de 
Terrasses de la plaça Santa Josep Oriol, plaça del Pi i placeta del Pi per a la seva eficàcia, al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, i a la pagina web del Districte de Ciutat Vella, en compliment de 
l’article 80 de l’Ordenança de Terrasses. DONAR-NE compte al Consell Municipal. 

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 
26.-   (3BD 2015/096) APROVAR definitivament el projecte executiu de reurbanització del carrer Guitard, 

entre el carrer Berlín i el carrer Melcior de Palau, i els carrers de Puiggarí i Viriat, al Districte de 
Sants-Montjuïc 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 
671.775,20 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; RESOLDRE l’al·legació presentada, d’acord amb l’informe de resposta de les 
al·legacions que figura a l’expedient administratiu; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta municipal i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament; 
NOTIFICAR-HO als interessats en aquest procediment; i ENCARREGAR a la societat municipal 
BIMSA la gestió de l’actuació. 

 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 
27.-   (12PL16002) MANTENIR la suspensió de l'aprovació inicial, a l'empara de l'article 110.5 del 

Reglament de la Llei d'Urbanisme, (Decret 305/2006 de 18 de juliol), del Pla Especial d'assignació 
d'ús i ordenació de volums de la parcel·la qualificada d'equipament sanitari assistencial al carrer 
Alfonso XII cantonada amb Madrazo, promogut per Peromoinver, S.L. i NN Renta, S.A., acordada 
per la Comissió de Govern en sessió de 17 de desembre de 2015, fins que no es resolguin totes les 
deficiències assenyalades a l'informe tècnic de la Direcció de Serveis de Planejament que va motivar 
la suspensió i es dóna per reproduït a efectes de motivació; ADVERTIR als promotors del Pla, de 
conformitat amb l'article 92.1 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que disposen d'un nou termini de 
tres mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació d'aquest acord, per resoldre totes les 
deficiències assenyalades a l'informe de referència; en cas que no ho facin, es declararà la caducitat 
de l'expedient administratiu i es procedirà a l'arxiu de les actuacions; tot això, de conformitat amb 
l'informe tecnicojurídic de l'esmentada Direcció, emès en data 20 de maig de 2016, que consta a 
l'expedient i, a efectes de motivació, s'incorpora a aquest acord; i NOTIFICAR el present acord als 
promotors del Pla. 
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Districte de Sant Martí 
 
28.-  (10BC 2015/140) APROVAR definitivament el Projecte executiu de la urbanització provisional de 

l'àmbit oriental de la banda muntanya de la plaça de les Glòries Catalanes, a Barcelona - sectors 
Dos de Maig 180X, 182X i 187I, 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 
574.984,22 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 (TRLLMRLC); PUBLICAR aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província (BOPB), en un 
diari dels de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’anuncis de la 
Corporació; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 
b) Mocions 

 
Única.- (539/2016) APROVAR les modificacions en l’organigrama municipal derivats del Decret d'alcaldia, 

de 25 de maig de 2016, que ha modificat l'estructura general de l’administració municipal executiva, 
assignant l’adscripció, denominació i funcions dels òrgans afectats, tal i com es detalla als annexos. 
PUBLICAR la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. DONAR-NE compte al 
Consell Municipal. 

 
  EL SECRETARI GENERAL 
 
 
 
      
  Jordi Cases i Pallarès 
 


