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Ref:CG 24/16 

 
 
 
 ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió ordinària de 30 de juny de 2016. 
 
 Aprovació de l'acta de la sessió de 23 de juny de 2016. 
 
 

Part Decisòria 
 
Propostes d’acord 

 
ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 
1.-   (281/2016) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Luis Ignacio Ruiz Gandullo (mat. 

74267), personal eventual de l’Ajuntament de Barcelona, entre la seva activitat municipal com a 
assessor del Grup Municipal Ciutadans, on ocupa el lloc de treball de Cap de Departament 
(40.10.PO.10), i l’activitat privada per compte propi com a arquitecte. Per tal d’evitar possibles 
coincidències entre l’activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada 
d’arquitecte, qualsevol manifestació en el terme municipal de Barcelona. La dedicació professional 
privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i 
haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta 
condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i demés 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.-   (284/2016) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Víctor Argelaguet i Foret (mat. 26128) 

entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria professional d’agent 
de la Guàrdia Urbana, amb destinació al a la Unitat Territorial 2 (Eixample) de la Gerència de 
Seguretat i Prevenció, on desenvolupa el lloc de treball d’agent de la Guàrdia Urbana 
(92.20.GU.10) i l’activitat de docència universitària de caràcter privat com a Tutor del Grau en Dret, 
dels Estudis de Dret i Ciència Política, de la Universitat Oberta de Catalunya, a temps parcial, per al 
curs acadèmic 2015-2016, des del 24 de febrer de 2016 al 31 de juliol de 2016. La dedicació 
professional 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. 
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3.-   (405/2016) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Eduard Perarnau Badia (mat. 73673), 
entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria professional de 
bomber del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de la Gerència de Seguretat i 
Prevenció d’aquest Ajuntament, i el desenvolupament del càrrec de regidor a l’Ajuntament de 
l'Espunyola 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. 

 
4.-   (568/2016) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Sergio de Maya Garcia (mat. 74866) 

entre la seva activitat municipal com a personal eventual del subgrup A1, amb destinació a la 
Tercera Tinència d'Alcaldia d’aquest Ajuntament, on ocupa el lloc de treball de Cap departament 1 
(40.10.PO.10), i l’activitat pública com a professor associat a la Universitat de Barcelona, des del 22 
de setembre de 2015 fins al 14 de setembre de 2016. La dedicació a la docència universitària serà 
a temps parcial 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 
demés 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. 

 
5.-   (504/2016) APROVAR la definició i modificació de les funcions dels òrgans de les Gerències de 

Presidència i Economia; d’Empresa, Cultura i Innovació; de Drets Socials; de Drets de Ciutadania, 
Participació i Transparència; i d’Ecologia Urbana, afectats pels canvis derivats del decret d’alcaldia 
de 25 de maig de 2016; i de l’acord de la Comissió de Govern de 26 de maig de 2016 referits a la 
nova estructura executiva, tal 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. 

 
6.-   (651/2016) APROVAR els canvis d’adscripció i les modificacions de les funcions d’òrgans en 

l’organigrama de la Gerència de Presidència i Economia, i en el de la Gerència de Recursos 
Humans i Organització; tal 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.-   (517/16) APROVAR el projecte normatiu per a la modificació de l’article 8 del Reglament 

d'organització i funcionament dels serveis públics de televisió i ràdio locals de Barcelona, aprovat 
pel Plenari del Consell Municipal el 30 de maig de 2008 i modificat per acord del mateix òrgan de 
25 de juliol de 2014, i la correlativa de l’article 14 dels estatuts de l’entitat gestora “Informació i 
Comunicació de Barcelona, S.A., spm”; i DONAR-LI el tràmit previst a l´article 108 i següents del 
Reglament Orgànic Municipal. 
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8.-  (542/16) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de 

l’Hospitalet del Llobregat i l’Ajuntament de Badalona com a titulars del servei públic de televisió que 
té assignat el canal múltiple 26, per acordar conjuntament tots els aspectes comuns i, 
especialment, els referits a la seva gestió. 

 
9.-   (169/13) PRORROGAR el contracte número 13001112 que té per objecte la contractació dels 

serveis de Telecomunicacions de l’Ajuntament de Barcelona i dels seus Organismes Autònoms, 
dels Instituts Municipals i de les empreses participades al 100% per l’Ajuntament (lots 1, 2, 3, 4 i 5), 
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 la clàusula 3 del PCAP de 
l'esmentat contracte, per un període que va des de l’1 d’agost de 2016 fins a la data de 
formalització del nou contracte, actualment en procés de licitació i, en cas de canvi d’operador en 
algun dels lots, fins el traspàs efectiu dels serveis al nou operador, dins del termini de vigència 
previst al contracte; en atenció a les raons indicades a l'informe de 20 de maig de 2016 del Cap del 
Departament de Subministrament i Estalvi Energètic; i segons compareixences signades per les 
empreses adjudicatàries l'1 de juny de 2016, per un import global d'1.902.353,86 euros (IVA inclòs) 
amb el següent desglossament i pels següents terminis: - Lot 1 (Cte. 13001120), Telefonia Fixa i 
Dades, adjudicat a Telefónica de España, SAU (NIF A82018474) per un import d'1.280.608,30 
euros (IVA inclòs). - Lot 2 (Cte. 13001123), Mobilitat (Telefonia mòbil i dades mòbils), adjudicat a 
Vodafone España, SAU (NIF A80907397) per un import de 386.357,00 euros. (IVA inclòs). - Lot 3 
(Cte. 13001125), Numeració especial, adjudicat a BT España, Compañía de Servicios Globales de 
Telecomunicaciones, SAU (NIF A80448194)  per un import de 91.674,16 euros. - Lot 4 (Cte. 
13001126), Accés a Internet Centralitzat (corporatiu), adjudicat a Vodafone Ono, SA, abans 
Cableuropa, SAU, (NIF A62186556) per un import de 21.775,00 euros. - Lot 5 (Cte. 13001127), 
Accés a Internet Distribuït, adjudicat a Telefónica de España, SAU (NIF A82018474) per un import 
de 121.939,40 euros. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa corresponent a 
l’Ajuntament, a favor de les empreses adjudicatàries i pels imports indicats en les relacions que s’hi 
adjunten, amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es que hi figuren. Per la resta de pressupost s’hi 
adjunten a l’expedient els documents comptables aprovats pels organismes que també hi participen 
al contracte. 

 
10.-   INFORMAR favorablement les actuacions d'inversions relacionades en el document de 30 de juny 

de 2016. 
 
11.-   (2016/512) RATIFICAR l’acord signat entre les ciutats de Rijeka i Barcelona el 6 de maig de 2016 

relatiu a la donació d’una rèplica de l’escultura titulada “Janko Polic Kamov”, obra de l’escultor 
acadèmic Zvonimir Kamenar, a l’Ajuntament de Barcelona. 

 
12.-   (2016/1023) APROVAR l’encàrrec de gestió a Barcelona Activa SAU SPM per a la implementació 

de la Fase 1 del projecte de Creació d’un sistema cooperatiu d’intervenció social amb el col·lectiu 
de persones que realitza venda ambulant a la ciutat, per disposar dels mitjans humans, materials i 
tècnics adients, d’acord amb les prescripcions generals de l’encàrrec que figuren a l’expedient. 

 
13.-  (ASS 2016-06/17) APROVAR l’adquisició de 2 accions de Consumidors i usuaris dels enginyers S. 

COOP. C. Ltda, corresponent a l’aportació mínima per ser soci i que implica una inversió de 24,02 
euros, dels quals 12,02 euros corresponen a la compra d’accions i 12 euros a l’aportació al fons 
dotacional de les cooperatives. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 24,02 euros a favor de 
Consumidors i usuaris dels enginyers S. COOP. C. Ltda, amb càrrec a l’aplicació pressupostària del 
pressupost prorrogat del 2015 per al 2016 que s’indica en aquest document; DECLARAR la 
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voluntat de no participar en la gestió de l’entitat, ni d’assistir als seus òrgans de govern; 
NOTIFICAR aquest acord a Consumidors i usuaris dels enginyers S. COOP. C. Ltda; i FACULTAR 
el Primer Tinent d’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a executar el 
present acord. 

 
14.-   (3-071/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-071/2016 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 6.714,91 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. 16062291; i PUBLICAR 
aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ 

 
15.-   (2016/530) ATORGAR una subvenció, mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, a 

Turisme de Barcelona, amb NIF P-5890003-F, per un import de 485.000,00 euros per donar suport 
al projecte anomenat "Festa Cap d'Any 2015", amb un cost total d'execució de 532.167,68 euros, 
d'acord amb els articles 22.2.c) i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
Subvencions, i l'article 6.2 de la normativa general de subvencions i en compliment d'allò que 
preveu la clàusula desena del conveni de 29 d'octubre de 2015: "En el supòsit que els patrocinis, 
subvencions i resta d'ingressos percebuts no arribin a cobrir la totalitat de despeses de 
l'esdeveniment, l'Ajuntament de Barcelona, a sol·licitud del CTB, compensarà la diferència, d'acord 
amb la normativa vigent d'aplicació". DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública donada la 
excepcionalitat que concorre en el projecte. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació 
de la despesa per un import de 485.000,00 euros, amb càrrec a la partida 46713-43212-0702, a 
favor de Turisme de Barcelona, amb NIF P5890003F, per a Liquidació Programa celebració Cap 
d'Any 2015. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a comptar 
des del pagament de la subvenció, presenti la justificació dels fons rebuts, així com el balanç 
econòmic i la memòria de funcionament de l'activitat subvencionada. 

 
ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 
16.-   (20160308) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona, el Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya i el Consorci Sanitari de Barcelona per a la millora de la xarxa sanitària de 
la ciutat de Barcelona, amb una vigència fins al 31 de desembre de 2016 prorrogable. 

 
17.-   (20150235) APROVAR l’addenda per a la modificació del II Acord d’actuació entre l’Àrea de Drets 

Socials de l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci de l’Habitatge de Barcelona i el Patronat 
Municipal de l’Habitatge de Barcelona, relatiu a la promoció de nous equipaments d’habitatges amb 
serveis per a la gent gran a la ciutat de Barcelona, d’acord amb l’informe emès conjuntament, el 7 
de juny de 2016, per la directora de Serveis d’Intervenció Social i per la cap del Departament de 
Gent Gran, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït. 
FACULTAR la Ima Sra. Laia Ortiz i Castellví, Tinenta d’Alcaldia i regidora de Drets Socials, per a la 
signatura de l’esmentada addenda. 

 
18.-   (20160239) APROVAR l’encàrrec a la societat municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA 

(Bagursa) de les tasques materials i tècniques relatives al desenvolupament i reforç de diversos 
programes d’habitatge durant l’any 2016, en els termes i amb el contingut que figura en document 
annex. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 2.143.000,00 euros amb càrrec a la partida 
0201-44434-15211 a del pressupost municipal del 2016, a favor de la societat municipal Barcelona 
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Gestió Urbanística, SA (Bagursa), amb NIF núm. A62453717, per a l’encàrrec de gestió abans 
indicat. 

 
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 
Districte de Ciutat Vella 

 
19.-   (2016/3007 P) EXCLOURE de la licitació que té per objecte l'arrendament i manteniment 5 cabines 

sanitàries públiques automàtiques i autorentables al Districte de Ciutat Vella a l'empresa Lorke 
Systems, SA per no presentar la documentació requerida i, tanmateix, haver manifestat la seva 
renúncia a la participació en el procés de licitació. ADJUDICAR el contracte núm. 16001320, per un 
import de 331.491,60 euros, IVA inclòs, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació 
continguda en l'expedient a l'empresa Proyec Instalación Material Urbano, SA, amb NIF 
A33754870, 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 273.960,00 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 57.531,60 
euros. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la 
recepció de la notificació de l'adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte a les 
dependències del districte de Ciutat Vella. 

 
20.-   (2016/3007 P) ANUL·LAR part de l'autorització de despesa del contracte núm. 16001320 que té per 

objecte l'arrendament i manteniment de 5 cabines sanitàries públiques automàtiques i autorentables 
al Districte de Ciutat Vella, per un import de 221.008,92 euros amb càrrec al Pressupost/os i 
Partida/es indicades en aquest mateix document. MOTIU: baixa per adjudicació. 

 
Districte de l'Eixample 

 
21.-   (20169205) ADJUDICAR el contracte núm. 16C00003, que té per objecte la Gestió de Serveis 

públics, modalitat concessió, per a la gestió i explotació CC Fort Pienc i casal infantil Fort Pienc del 
Districte de l'Eixample, per un import de 668.701,26 euros, exempt d'IVA, de conformitat amb la 
proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a Ludic 3, S.C.C.L. amb NIF 
F60475902, 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, en concepte de subvenció màxima 
per mantenir l'equilibri econòmic, i  subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els 
respectius pressupostos municipals. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 
15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, comparegui per formalitzar el 
contracte a les dependències Dep.Recursos Interns. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

 
22.-   (20169205) ANUL·LAR part de l'autorització de despesa del contracte número 16C00003 que té 

per objecte la gestió i explotació del Centre Cívic Fort Pienc per un import de 35.133,74 euros amb 
càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document, per baixa en 
l'adjudicació. 
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Districte de les Corts 
 
23.-   (160200001) RATIFICAR la resolució de la Gerència Municipal, de 21 de març de 2016, d’acord 

amb l’establert en l’article 67 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. ADJUDICAR el contracte núm. 
16C00002, que té per objecte la gestió de serveis públics en la modalitat de concessió per a la 
gestió i explotació del centre cívic Josep Maria Trias i Peitx per al període comprès entre l’1 de juliol 
de 2016 fins al 31 de desembre de 2019, per un import de 583.814,00 euros, exempt d'IVA, de 
conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a Club Lleuresport 
de Barcelona, amb NIF G60320132, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta 
més avantatjosa. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les 
partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document, sotmesa a la condició 
suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. 
ANUL·LAR part de l'autorització de despesa per un import de 70.686,00 euros amb càrrec als 
pressupostos i partides indicades en aquest mateix document. NOTIFICAR la present resolució als 
licitadors, PUBLICAR-LA en el perfil del contractista i REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el 
termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, comparegui 
per FORMALITZAR el contracte a les dependències del Districte de les Corts. 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
24.-   (20160150) DECLARAR excloses de la present licitació les ofertes presentades per les empreses 

Acisa i la UTE Sorigué Acsa Conservación de Infr., SA - Elecnor, SA - Deimos Space, SLU, per 
estimar que les mateixes no poden ser complertes a conseqüència de la inclusió de valors 
anormals o desproporcionats, de conformitat amb l’article 152.4 del text refós de la LCSP; 
ADJUDICAR el contracte núm. 16000643, que té per objecte el Manteniment integral dels túnels de 
la xarxa viària bàsica de la ciutat de Barcelona (2016-2020), i el foment de l’ocupació de persones 
amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, per un import de 6.770.100,44 euros, IVA 
inclòs, amb una baixa del 29,74% sobre el preu de sortida, i de conformitat amb la proposta de 
valoració i classificació continguda en l’expedient a Serv. Integrals Manteniment Rubatec, SA, amb 
NIF A60744216, i d’acord amb la seva proposició, en ser considerada l’oferta més avantatjosa, 
sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos 
posteriors a l’actual; DISPOSAR a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a les 
partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent 
desglossament: import adjudicació 5.595.124,33 euros; tipus impositiu del 21% d’IVA, i import de 
l’IVA d'1.174.976,11 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 i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació 
de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió; DESIGNAR com a responsable del 
contracte al Sr. Eduardo Carrasco González, Enginyer de Camins del Departament de Xarxes 
Viàries. 

 
25.-   (20160150) ANUL·LAR part de l'autorització de despesa del contracte núm. 16000643 que té per 

objecte el Manteniment integral dels túnels de la xarxa viària bàsica de la ciutat de Barcelona 
(2016-2020), i el foment de l’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat 
laboral, per un import de 2.865.681,56 euros amb càrrec al Pressupostos i Partides indicades en 
aquest mateix document. 
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Districte de Ciutat Vella 
 
26.-   (16PL16408) SUSPENDRE, de conformitat amb l’article 73.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme 

aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, i d’acord amb les determinacions de l’informe de 
la Direcció de Serveis de Planejament que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora 
a aquest acord, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets, de projectes de gestió 
urbanística i d’urbanització, les llicències de parcel·lació de terrenys i l’atorgament de llicències i/o 
comunicats en els termes que es detallen en el quadre “Abast de la suspensió de llicències i 
comunicats per a la formulació del Pla especial urbanístic per a la protecció patrimonial de les 
fàbriques i cases-fàbrica del Raval al Districte de Ciutat Vella” que s’annexa a aquest acord i forma 
part del mateix; DETERMINAR que resta exclòs d’aquesta suspensió, l’atorgament de llicències 
d’obres sol·licitades i els comunicats presentats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest acord; 
DETERMINAR que els àmbits de suspensió són els delimitats i grafiats en el plànol de suspensió 
que figura a l’expedient, elaborat de conformitat amb el punt 3 de l’esmentat article 73 del TRLU; 
PRECISAR que aquesta suspensió es fa amb la finalitat de procedir als estudis previs a la 
tramitació del Pla Especial Urbanístic per a la protecció patrimonial de les fabriques i cases-fàbrica 
del Raval al Districte de Ciutat Vella; PRECISAR que, a l’empara de l’article 74.1 de l’esmentat text 
legal, el termini de la suspensió serà d’un any i començarà a comptar des de l’endemà de la 
publicació al BOPB d’aquest acord; i PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 

 
Districte de les Corts 

 
27.-   (14ju90) ESTIMAR la petició formulada per l’Institut Català del Sòl, el 6 de juny de 2016, data 

d’entrada al Registre de l’IMU el dia 7 de juny d’enguany, en el marc de la liquidació provisional a 
31 de desembre de 2014 en relació a la Fase I de l’execució de la MPGM Colònia Castells, pel 
sistema d’expropiació, en el sentit d’abonar la quantitat pendent, de 12.540.629,62 euros, en dos 
pagaments, el primer 6.270.314,81 euros el 30 de juny de 2016 i el segon, de 6.270.314,81 euros 
abans del 30 de novembre de 2016, pels motius i fonaments que figuren en l’informe jurídic de 20 
de juny de 2016 i que figura a l’expedient. AUTORITZAR la quantitat de 12.540.629,62 euros amb 
càrrec a la partida pressupostària D60975/15121/07/03 del pressupost del 2015 prorrogat per 2016, 
partida pressupostària corresponent a les transferències de l’Ajuntament a Bagursa per a les seves 
actuacions inversores. ENCARREGAR a la societat municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA el 
pagament a l’Incasòl de la quantitat autoritzada, en dos pagaments, cadascun de 6.270.314,81 
euros a abonar amb caràcter immediat a l’aprovació d’aquest acord, i el segon pagament, de 
6.270.314,81 euros abans del 30 de novembre de 2016. DONAR-SE per assabentada de la 
renúncia de l’INCASOL a la condició de beneficiària de les expropiacions de les fases pendents de 
l’execució de la MPGM Colònia Castells. 

 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 
28.-   (16GU18) APROVAR, a l’empara de l’article 196.5 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 

s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, la constitució de l’Entitat urbanística col·laboradora 
provisional del Sector de millora urbana “Saumell” de la Modificació puntual del Pla general 
metropolità per a la reordenació de l’entorn de la ronda de Dalt, entre el Parc de Cervantes i el Parc 
del Castell de l’Oreneta, formalitzada mitjançant escriptura pública atorgada davant el Notari de 
l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, el Sr. Marc Sansalvadó Chalaux, amb el núm. 389 del seu protocol, 
amb la finalitat de formular el planejament derivat i instar-ne la tramitació, i preparar la 
documentació i impulsar la tramitació de la constitució definitiva d’una entitat urbanística 
col·laboradora. INDICAR que els propietaris del sector poden sol·licitar, si ho volen, la seva 
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incorporació a l’Entitat urbanística provisional, d’acord amb el procediment establert a l’article 9 
“Requisits per a la incorporació dels propietaris a la Junta de Compensació provisional” dels seus 
Estatuts, que s’adjunten com a annex. PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, a 
un diari dels de major circulació de la província i al tauler d’edictes de la Corporació. NOTIFICAR-
LO individualment a cadascun dels interessats en l’expedient. COMUNICAR, de conformitat amb el 
previst en l’article 192.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’urbanisme, aquest acord al Registre d’entitats urbanístiques col·laboradores del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva inscripció. 

 
Districte d'Horta-Guinardó 

 
29.-   (7BD 2015/142) APROVAR definitivament el Projecte executiu del Casal de Gent Gran de Sant 

Genís, al Districte d’Horta-Guinardó 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’1.098.100,57 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; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i 
ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l’Actuació. 

 
Districte de Sant Andreu 

 
30.-   (2016SD0136PB) APROVAR l’Acord marc regulador de les relacions entre la societat Barcelona 

Sagrera Alta Velocitat, SA i l’Ajuntament de Barcelona per a l’encàrrec de l’Ajuntament a aquesta 
societat de les actuacions en matèria urbanística així com per a l’encàrrec de les actuacions 
d’execució de les obres d’urbanització i les obres ordinàries d’infraestructures corresponents a les 
actuacions derivades de l’Acord de col·laboració celebrat, en data 12 de juny de 2002, entre el 
Ministeri de Foment, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. FACULTAR la 
Cinquena Tinenta d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz Cid, la signatura del present 
acord marc. 

 
   


