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Ref:CG 14/17 

 

 A la Sala nova de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de 

Barcelona, el dia 6 d’abril de 2017 s'hi reuneix la Comissió de Govern en sessió 

ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. Alcaldessa, Ada Colau Ballano. Hi 

concorren els Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents/tes d'Alcaldia, Jaume Collboni 

Cuadrado, Jaume Asens Llodrà, Janet Sanz Cid, i els Ims. Srs. Regidors i les 

Imes. Sres. Regidores, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, Josep Ma. 

Montaner Martorell, Eloi Badia Casas, Carmen Andrés Añón, Daniel Mòdol i 

Deltell i Montserrat Ballarín Espuña assistits pel Secretari General, Sr. Jordi 

Cases i Pallarés, que certifica. 

 

 Excusen la seva absència el Im. Sr. i la Ima. Sra. Tinent/ta d'Alcaldia, 

Gerardo Pisarello Prados i Laia Ortiz Castellví i les Imes. Sres. Regidores Laura 

Pérez Castaño i Mercedes Vidal Lago. 

 

 També hi és present el Gerent Municipal, Sr. Jordi Martí Grau.  

 

 Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a 

les nou hores i trenta minuts. 

 

 Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 30 de març de 

2017, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i 

S'APROVA. 

 

 

 

I) INFORMACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA DEL PLENARI DEL CONSELL 

MUNICIPAL 

 

 

 Es delibera, primerament, sobre el projecte d'ordre del dia preparat per a 

la propera sessió del Plenari del Consell Municipal estructurat de la manera 

següent com a conseqüència de l'entrada en vigor del Reglament Orgànic 

Municipal: 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

B) Part Informativa 

 

a) Despatx d'ofici 

b) Mesures de govern 

c) Informes 

 

C) Part Decisòria / Executiva 

 

a) Ratificacions 
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b) Propostes d'acord 

 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

1.- (2017/465)  RECTIFICAR els articles 5, 7 i 22 dels Estatuts de Barcelona Activa, 

SAU SPM incorporant les indicacions efectuades pel Registrador Mercantil de 

Barcelona; i FACULTAR indistintament el President i el Secretari del Consell 

d'Administració de la societat per a complir tots els tràmits necessaris per a la 

plena efectivitat d'aquest acord i la seva inscripció en el Registre Mercantil, així 

com la correcció d'errors materials en cas necessari. 

 

2.- (CCAA2016SPM) ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades al Consell 

Plenari de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb les societats privades 

municipals Barcelona de Serveis Municipals, SA, Barcelona d’Infraestructures 

Municipals, SA, Informació i Comunicació de Barcelona, SA, Barcelona Activa, 

SA, Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA, Barcelona Cicle de 

l’Aigua, SA i Foment de Ciutat, SA, els acords següents: APROVAR els comptes 

anuals de cada societat i els comptes anuals consolidats de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA, tancats a 31 de desembre del 2016, integrats pel Balanç, el 

Compte de pèrdues i guanys, l’Estat de canvis en el patrimoni net, l’Estat de 

fluxos d’efectiu i la Memòria. APROVAR els corresponents Informes de Gestió. 

APROVAR la gestió realitzada en l'exercici 2016 pels administradors respectius. 

APROVAR, per a cada societat, la distribució de resultats de l'exercici tancat a 31 

de desembre del 2016, segons consta en document annex. 

 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

3.- (16PL16439)  APROVAR provisionalment, de conformitat amb l'article 66.3 de la 

Carta Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de millora urbana per a 

la regulació d’una escola bressol municipal al carrer de l’Aurora núm. 24 i la 

creació d’un equipament esportiu al conjunt escolar La Maquinista de la 

Barceloneta, promogut pel Consorci d’Educació,  amb les modificacions a què fa 

referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament; RESOLDRE 

l’al·legació presentada en el tràmit  d’informació pública de l’aprovació inicial, de 

conformitat amb l’informe de l’esmentada Direcció de valoració de les 

al·legacions; informes, tots dos,  que consten a l’expedient i a efectes de 

motivació s’incorporen a aquest acord; TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió 

d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

4.- (14PL16226)  DESISTIR, de conformitat amb l’article 91 de la llei 30/1992 de 26 de 

novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 

Administratiu Comú, de la tramitació de la Modificació del Pla de Millora Urbana 

del Sector 14 de la Marina de la Zona Franca, d’iniciativa municipal, aprovada 

inicialment per la Comissió de Govern el 23 de juliol de 2014, pels motius 
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exposats a l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que es dóna per 

reproduït; i, en conseqüència, declarar conclús el procediment i procedir a l’arxiu 

de les actuacions. 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

5.- (16PL16435)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la concreció de la 

titularitat, tipus i ordenació de l’equipament situat a la parcel·la del carrer Segle 

XX, 16-18, per a la nova ubicació de la residència Baró, promogut per 

Residències geriàtriques Segle XX. 

 

c) Proposicions 

 

D) Part d'impuls i control 

 

a) Proposicions / Declaracions de Grup 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c) Precs 

d) Preguntes 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

E) Mocions 

 

F) Declaracions Institucionals 

 

 Després d'haver examinat tots els punts anteriors, la Comissió de Govern 

DÓNA la seva conformitat al precedent projecte d'ordre del dia del Plenari del 

Consell Municipal amb la modificació següent. 

 

S’afegeix: 

 

 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

(EM 2017-02/03)  AUTORITZAR a Barcelona de Serveis Municipals, SA que exerceixi el 

dret de subscripció preferent, subscrigui i desemborsi les accions de la Clase A 

per un import d'1.053.000,00 euros que corresponen a l’ampliació de capital 

aprovada per la Junta General d’Accionistes de la societat Ecoenergies Barcelona 

Sud, Zona Franca i Gran Via l’Hospitalet, SA el 27 de juny de 2016, i; 

FACULTAR el representant de Barcelona de Serveis Municipals, SA en la Junta 

General d’Accionistes d’Ecoenergies, Barcelona Sud, Zona Franca i Gran Via 

l’Hospitalet, SA, per a què efectuï les actuacions necessàries encaminades a la 

plena efectivitat d’aquest acord. 
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II) INFORMACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA DE LES COMISSIONS 

PLENÀRIES 

 

 

A) Aprovació de les actes de les sessions anteriors 

 

B) Part Informativa 

 

a) Despatx d'ofici 

b) Mesures de govern 

c) Informes a les Comissions 

d) Compareixences Govern municipal 

 

C) Part Decisòria / Executiva 

 

 Es delibera, a continuació, sobre la part decisòria de l'ordre del dia de les 

diferents Comissions del Consell Municipal. 

 

a)  Propostes d'acord 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

1.- (20164274)  ADJUDICAR el contracte núm. 16003999, que té per objecte el 

subministrament, en la modalitat d’arrendament, de 30 escúters elèctrics amb 

distintius, destinats al servei de la Guàrdia Urbana de Barcelona, per un període 

de 72 mesos i un màxim de 45.000 quilòmetres, d’acord amb les previsions del 

plec de prescripcions tècniques, per un import màxim de 820.905,62 euros, IVA 

inclòs, a Alphabet España Fleet Management SA, amb NIF A91001438, de 

conformitat amb la valoració continguda en l'expedient i d'acord amb la seva 

proposició. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb el 

desglossament següent: import net d’adjudicació, 678.434,40 euros; i import de 

l'IVA, 142.471,22 euros, al tipus del 21%, amb càrrec a la partida 0401 20400 

13211 dels pressupostos de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023; 

disposició condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els 

esmentats pressuposts. 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. 

 

2.- (2016/1260)  APROVAR inicialment el Reglament Municipal sobre el Registre 

d’enquestes i estudis d’opinió; SOTMETRE’L a informació pública durant el 

termini de trenta dies, de conformitat amb allò disposat a l’article 112 del 

Reglament Orgànic Municipal. 
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3.- (478/17)  APROVAR inicialment el Reglament de Participació Ciutadana de 

l’Ajuntament de Barcelona; SOTMETRE’L a informació pública durant el termini 

de dos mesos, de conformitat amb el que disposa l’article 112 del Reglament 

Orgànic Municipal. 

 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

4.- (01-2015CD27726) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

de millora a realitzar, entre les quals hi ha les d’instal·lació d’ascensor al c/ Nou 

de sant Francesc núm. 27 i,  de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a 

l’any 2015, CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris del c/ Nou de Sant 

Francesc núm. 27, per les esmentades obres d’instal·lació d’ascensor, una 

bonificació del 90% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i 

obres generada per l’admissió del comunicat d’obres, del 21 de maig de 2015, per 

a la seva realització, donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è.3 de 

l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la bonificació i a la seva 

quantia. D’aquesta manera la quota de l’Impost sobre instal·lacions, construccions 

i obres que ascendeix a 3.902,75 euros, es redueix en un 90%, la qual cosa 

representa una bonificació de 3.512,47 euros, quedant només obligat a pagar 

390,28 euros per aquest concepte. DONAR-NE trasllat  a l’institut Municipal 

d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

5.- (01-2015CD54582) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

de substitució d’ascensor  i eliminació de barreres arquitectòniques en planta 

baixa, per tal de millorar l’accessibilitat a la finca del passeig Colom 7 i,  de 

conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2015, CONCEDIR a la 

Comunitat de Propietaris del pg. Colom 7, per les esmentades obres de substitució 

d’ascensor en la finca i eliminació de barreres arquitectòniques en planta baixa del 

passeig Colom 7, una bonificació del 90% sobre la quota de l’Impost de 

construccions, instal·lacions i obres generada per l’admissió del comunicat 

d’obres, del 30 de setembre de 2015, per a la seva realització, donat que s’ajusta a 

allò establert en l’article 7è.3 de l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació 

de la bonificació i a la seva quantia. D’aquesta manera la quota de l’Impost sobre 

instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 1.496,27 euros, es redueix en 

un 90%, la qual cosa representa una bonificació de 1.346,64 euros, quedant només 

obligat a pagar 149,63 euros per aquest concepte. DONAR-NE trasllat a l’institut 

Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

6.- (06-2014LL44211) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 

obres  per a la reforma i canvi d’ús a habitatge del local oficina existent en el pis 

baixos 1ª  del c. Astúries, núm. 15,  i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 

de l’any 2016; CONCEDIR a la Sra. Maria Rosa Argemí Hernández la 

bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i 

Obres generada per la concessió de la llicència, del 8 de maig de 2015, donat que 

s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que en 

tractar-se d’obres realitzades en un edifici catalogat amb nivell de protecció C, 

concorre una circumstància cultural, històrico-artística; i DONAR-NE trasllat a 

l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 
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7.- (06-2015LL32247) INADMETRE per extemporània, la sol·licitud d'11 d’octubre de 2016, 

realitzada per la Fundació Jesuïtes Educació, de bonificació del 65% sobre la 

quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la 

concessió de la llicència, el 29 de juny de 2016, de les obres del carrer Mare de 

Déu de la Salut 17-29, en aplicació de l’article 7è 1.1 de l’Ordenança Fiscal 2.1 de 

l’any 2016; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 

pertinents. 

 

8.- (06-2015CD47850) INADMETRE per extemporània, la sol·licitud d'11 d’octubre de 2016, 

realitzada per la Fundació Jesuïtes Educació, de bonificació del 65% sobre la 

quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres generada per 

l’admissió, el 14 d’agost de 2015, del comunicat diferit de les obres del carrer 

Mare de Déu de la Salut 17-29, en aplicació de l’article 7è 1.1 de l’Ordenança 

Fiscal 2.1 de l’any 2015; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda 

als efectes pertinents. 

 

9.- (06-2015CD30807) INADMETRE per extemporània, la sol·licitud del 21 de juny de 2016, 

realitzada pel Sr. Hidehiro Inuzuka, de bonificació del 35% sobre la quota de 

l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres generada per l’admissió, el 3 

de juny de 2015, del comunicat diferit de les obres de la plaça del Nord 6, en 

aplicació de l’article 7è 1.1 de l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015; i DONAR-

NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

10.- (10-2012LL01905) DECLARAR d’especial interès públic i utilitat municipal les obres de 

reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar protegit  realitzades al carrer Clot 2A 

sota l’empara de la llicència d’obres majors 10-2012LL01905, atorgada el 27 de 

novembre de 2013; CONCEDIR a la mercantil Xilest, SL  la bonificació del 35% 

sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres; donat que 

resulta procedent d’acord amb allò que estableix  l’article 7è de l’Ordenança 

Fiscal 2.1., en tant que les obres es realitzen sobre edificis o locals 

urbanísticament protegits amb un nivell de protecció C; i DONAR-NE trasllat a 

l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

11.- (17PL16462)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació de les Normes Urbanístiques del Pla 

General Metropolità, que regulen l’aparcament al terme municipal de Barcelona, 

d’iniciativa municipal, i EXPOSAR-LO al públic el termini d’un mes. 

 

 ES RETIRA la proposta precedent 

 

12.- (20170013)  INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis d’implantació, 

manteniment i gestió del servei de transport mitjançant bicicletes compartides, 

denominat Bicing 2.0, per als anys 2018 a 2028, amb núm. de contracte 

16003724, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment 

obert, i amb un pressupost total de licitació de 227.568.148,50 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 
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l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en 

aquest mateix document amb el següent desglossament: pressupost net 

188.072.850,00 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 

39.495.298,50 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en 

els pressupostos posteriors a l'actual. DECLARAR la improcedència de la revisió 

de preus a l'empara de l'article 89 de la TRLCSP. 

 

Districte de Nou Barris 

 

13.- (17pl16465)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per a la 

creació i regulació d’un equipament situat en el front del carrer de Besiberri, en 

l’Illa Q del Turó de la Peira delimitada pels carrers d’Aneto, d’Inca, del Montsant 

i de Besiberri, d'iniciativa municipal, i EXPOSAR-LA al públic el termini d’un 

mes. 

 

b) Proposicions 

 

 Després d'haver examinat l'anterior relació de propostes d'acords 

decisoris que seran tractades en les sessions de les corresponents Comissions del 

Plenari, la Comissió de Govern els DÓNA la seva conformitat retirant el punt 

num. 11. 

 

D) Part d'impuls i control 

 

a) Proposicions / Declaracions de Grup 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c) Precs 

d) Preguntes 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

E) Mocions 

 

  

 

 

III) ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

B) Part Informativa 

 

a) Despatx d'ofici 

 

 En compliment dels Decrets d’Alcaldia, de 13 i 25 de juny de 2015, ES 

COMUNIQUEN les resolucions següents: 
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ALCALDIA 

 

1.-  (9/2017) De conformitat amb la prescripció 5a, 2n paràgraf, de l’Annex de 

l’Encàrrec de gestió del projecte d’agents cívics, aprovat per la Comissió de 

Govern de 25 de febrer de 2015, per l’empresa municipal Barcelona de Serveis 

Municipals (B:SM) s’ha elaborat el Pla d’agents cívics per a 2017, de manera 

coordinada amb la Guàrdia Urbana de Barcelona i a la vista de les necessitats 

detectades pels diferents Districtes. 

 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 

2.- IMI (C0207 2016 465L1) Resolució del Gerent de l’Institut d’Informàtica de 

Barcelona, de 23 de març de 2017, que ADJUDICA mitjançant procediment 

obert, tramitació ordinària, regulació harmonitzada, a favor de l’empresa Seidor, 

SA, els serveis informàtics de manteniment i suport, administració, comunicació, 

oficina tècnica i millores evolutives del sistema pel servei millorat d’informació i 

atenció multicanal i personalitzada de l’Ajuntament de Barcelona, per un import 

total de 605.000,00 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de 18 mesos. 

 

3.- IMI  (C0207 2016 314) Resolució del Gerent de l’Institut Municipal d’informàtica de 

Barcelona, d'11 de novembre de 2016, que INICIA mitjançant procediment obert, 

tramitació ordinària, regulació harmonitzada, el procediment de licitació, per 

l’adjudicació del contracte dels serveis informàtics de manteniment i suport 

recurrent i manteniment evolutiu de les solucions transversals i serveis 

d’arquitectura i d’assegurament de la qualitat per a les aplicacions informàtiques 

en l’entorn J2EE, .NET i de Gestió documental de l’Ajuntament de Barcelona i 

d’un conjunt d’aplicacions informàtiques de l’entorn J2EE i Documentum dels 

sectors de Prevenció i Seguretat, Ecologia Urbana, Recursos i Drets de ciutadania, 

Participació i Transparència de l’Ajuntament de Barcelona (2 Lots), per un 

pressupost total de licitació d'1.364.254,06 euros (IVA Inclòs) amb el 

desglossament de 786.484,11 euros pel Lot 1 i 577.769,95 pel Lot 2, amb un 

termini d’execució de fins al 31 de gener de 2018 pel Lot 1 i fins al 31 de 

desembre de 2017 pel Lot 2. 

 

4.- IMI  (C0207 2016 314L1) Resolució del Gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica 

de Barcelona, de 23 de març de 2017, que ADJUDICA mitjançant procediment 

obert, tramitació ordinària, regulació harmonitzada, a favor de UTE Cast Infor SA 

I Opentrends, SL, els serveis informàtics de manteniment i suport recurrent i 

manteniment evolutiu de les solucions transversals i serveis d’arquitectura i 

d’assegurament de la qualitat per les aplicacions informàtiques en l’entorn J2EE, 

.NET i de Gestió Documental de l’Ajuntament de Barcelona, per un import total 

de 619.769,45 euros (IVA inclòs) i un termini de vigència fins al 31 de gener de 

2018. 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

5.-  (20170244) La Regidora d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, el 13 de març de 

2017, ha resolt ATORGAR una subvenció a l'Associación Española de Técnicos 

Urbanistas, amb NIF G28868438, mitjançant concessió directa i amb caràcter 
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excepcional de 9.500,00 euros per col·laborar en el desenvolupament de les 

Terceres Jornades de legislació urbanística de les Comunitats Autònomes; 

DECLARAR la no-inclusió en convocatòria publica donada l'excepcionalitat que 

concorre en el projecte; APROVAR el conveni on s'articula aquesta subvenció. 

AUTORITZAR i DISPOSAR l'esmentada despesa. 

 

b) Informes 

 

C) Part Decisòria 

 

a)  Propostes d'acord 

 

 Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del dia, S'ACORDA: 

 

 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 

1.- (010/2017 DSSG) DECLARAR que la Gaseta Municipal de Barcelona es publicarà de 

forma continua i permanent a partir del 19 d’abril de 2017. APROVAR la 

instrucció que desenvolupa el Reglament de la Gaseta Municipal de Barcelona, 

aprovat pel Plenari del Consell Municipal en sessió de 3 d’octubre de 2014. 

PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i a la Gaseta 

Municipal de Barcelona. 

 

2.-   INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en 

el document de 6 d’abril de 2017. 

 

3.- (2017/106)  AUTORITZAR la despesa d'1.300.000,00 euros amb càrrec a la partida 

indicada del Pressupost de 2017. APROVAR inicialment les Bases de les 

subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a l’impuls socioeconòmic del 

territori. ORDENAR la publicació de les esmentades Bases al Butlletí Oficial de 

la Província i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament així com la inserció d’una 

referència d’aquest anunci en la Gaseta Municipal. SOTMETRE-LES a 

informació pública per un termini de 20 dies hàbils a partir 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; 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 

del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 52 de la 

Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions 

públiques de Catalunya. APROVAR definitivament aquestes Bases Generals 

sempre que no s’hagin presentat al·legacions durant el període d’informació 

publica. APROVAR la convocatòria per a la concessió de subvencions en el marc 

del  “Programa de Subvencions per a l’impuls socioeconòmic del territori. 

 

4.- (2017/471)  AUTORITZAR la despesa de 600.000,00 euros amb càrrec a la partida 

indicada del Pressupost de 2017. APROVAR inicialment les Bases de les 

subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a activitats i projectes en l’àmbit 

de l’economia cooperativa, social i solidària. ORDENAR la publicació de les 

esmentades Bases al Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’Anuncis de 
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l’Ajuntament així com la inserció d’una referència d’aquest anunci en la Gaseta 

Municipal. SOTMETRE-LES a informació pública per un termini de 20 dies 

hàbils a partir 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; 

83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques i 52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 

procediment de les administracions públiques de Catalunya. APROVAR 

definitivament aquestes Bases Generals sempre que no s’hagin presentat 

al·legacions durant el període d’informació publica. APROVAR la convocatòria 

per a la concessió de subvencions en el marc del  “Programa de Subvencions per a 

activitats i projectes en l’àmbit de l’economia cooperativa, social i solidària. 

 

5.- (2017/121)  APROVAR l’encàrrec de gestió a Barcelona Activa SAU SPM per la 

gestió de l’aplicació de les clàusules socials incloses a la Guia de la Contractació 

Pública Social: “Subcontractació amb empreses d’economia social” i 

“Contractació de persones en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció 

laboral o d’exclusió social”, per disposar dels mitjans humans, materials i tècnics 

adients. PUBLICAR aquest acord al BOPB i a la Gaseta municipal. 

 

6.- (E.01.6002.17) ENCARREGAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la gestió i 

administració de l’immoble situat al carrer Robador núm. 33 (finca registral 262 

del Registre de la Propietat núm. 3 de Barcelona). PUBLICAR aquest acord al 

BOPB i a la Gaseta municipal. 

 

7.- (3-035/2017)  APROVAR l’expedient núm. 3-035/2017 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona per a l’exercici 2017, d’import 184.572,27 euros, per atendre despeses 

derivades de l’actuació inversora P.11.6172.01 “Aparells de Teleassistència. 

Adquisició” que va ser informada favorablement en Comissió de Govern de 4 de 

febrer de 2016, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 

17032391; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

8.- (3-038/2017)  APROVAR l’expedient núm. 3-038/2017 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona de l’exercici 2017, d’import 1.627.477,62 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. 17032791; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 

Municipal. 

 

 

ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ 

 

9.- (2017/577)  APROVAR els següents Projectes Municipals en matèria de turisme, 

finançats pel Fons de Foment del Turisme de la Generalitat provinent de l’impost 

sobre estades en establiments turístics (IEET) per import total de 831.095,00 

euros: - B-Travel 2017, per import de 52.000,00 euros. - Recurs Itinerant Centre 



 

Ref:CG 14/17 

v.  6- 4- 2017 

 12: 39 

11 

de la Platja-Mòdul experimental per a difondre el valor de la biodiversitat a les 

platges de Barcelona, per import de 17.310,00 euros. - Millora de l’experiència 

turística a la Barceloneta, Turó i Font Màgica, per import de 606.785,00 euros. -

La Festa Catalana 2017, per import de 80.000,00 euros. - Extensió a dos barris de 

Barcelona de grans concerts musicals, per import de 75.000,00 euros. 

 

10.- (2017/578)  APROVAR els següents Projectes Municipals en matèria de turisme, 

finançats per l’aportació extraordinària del Fons de Foment del Turisme de la 

Generalitat acordada pel comitè bilateral del Fons i materialitzada en un conveni 

entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, per al finançament 

d’actuacions de minimització de l’impacte de l’afluència turística sobre l’espai 

públic i els serveis en determinades àrees de la ciutat i provinent de l’impost sobre 

estades en establiments turístics (IEET), per import total d'1.759.910 euros: - Pla 

de millora d’estiu de l’oferta d'autobusos, per import de 1.200.000,00 euros. - 

Gràcia: Pla de places per import de 161.725,00 euros. - Pla convivència de Ciutat 

Vella, per import de 398.185,00 euros. 

 

 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 

11.- (20160585)  AUTORITZAR la despesa que té per objecte l’atorgament d’ajuts a 

famílies per promoure les activitats de vacances d’estiu per a infants i joves dins 

de qualsevol de les modalitats homologades – Bressols d’estiu, Casals d’estiu, 

Campus Olímpia, Campaments, Colònies, Rutes, Casals esportius, Estades 

culturals fora de Catalunya i Activitats d’àmbit sociocultural-, per un import de 

2.700.000,00  euros, amb càrrec a la partida 0201 48001 23213 del pressupost de 

2017. FACULTAR el Gerent de l’Àrea de Drets Socials per disposar i reconèixer 

les obligacions econòmiques derivades de l’atorgament dels citats ajuts. 

 

12.- (20170126)  APROVAR el conveni marc entre l’Ajuntament de Barcelona i Càritas 

Diocesana de Barcelona en matèria de projectes d’atenció social a sectors de 

població en risc a Barcelona, per una durada des del dia següent a la seva 

formalització fins al 31 de desembre de 2019. FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz 

Castellví, regidora de l’Àrea de Drets Socials i l’Il·lm. Sr. Jaume Asens Llodrà, 

regidor de l’Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, per a la 

signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots els documents que se’n 

derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

13.- (0226/16)  PRORROGAR el contracte núm. 16000921, que té per objecte la 

realització de les tasques necessàries per a l’execució i desenvolupament dels 

projectes que configuren el programa BCN Interculturalitat, 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, pel termini comprès des del 

13 de maig de 2017 fins al 12 de maig de 2018, per un import global de 
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645.712,53 euros (IVA inclòs) i segons les raons indicades a l’informe del 28 de 

febrer de 2017 elaborat per la tècnica responsable del Programa Barcelona 

Interculturalitat. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa a favor de QSL Serveis 

Culturals SLU, amb NIF B60641925, 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 533.646,72 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i 

import de l'IVA de 112.065,81 euros, sotmès a la condició suspensiva  

d’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost posterior a l’actual. 

 

Districte de Sant Martí 

 

14.- (4014/2016)  ANUL·LAR parcialment l'autorització de despesa per un import de 

1.800,00 euros, amb càrrec al/ pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix 

document, atès que ha quedat deserta la categoria de "Relats i Ritmes" de la IX 

Edició Certamen literari "Paraules a Icària”, les bases del qual foren aprovades 

definitivament per la Comissió de Govern en sessió del 16 de juny de 2016, en no 

haver-se presentat al·legacions durant el termini d’informació pública. 

 

 ES RETIRA la proposta precedent. 

 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

15.- (20170296)  ENCARREGAR a l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona els 

treballs per l’elaboració del Pla de Mobilitat Urbana 2019-2024 de la ciutat de 

Barcelona amb subjecció a les condicions que s’estableixen en les prescripcions 

generals annexes que s’aproven, i fins al 31 de desembre de 2018; 

AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 150.000,00 euros amb 

càrrec als pressupostos i partides indicats en aquest mateix document, a favor de 

Agència d’Ecologia Urbana Barcelona, amb NIF P0800075D, per a fer front a les 

despeses derivades d’aquest encàrrec de gestió; PUBLICAR-HO al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal. 

 

16.- (17SD00017CO) APROVAR el conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Barcelona, 

l’Autoritat del Transport Metropolità i Barcelona Regional, Agència de 

desenvolupament urbà, SA, per col·laborar en el manteniment i actualització de 

les dades de la base geogràfica cartogràfica georeferenciada de la xarxa 

ferroviària de la regió metropolitana de Barcelona i del repositori comú 

d’utilització compartida pels tres ens. FACULTAR la Cinquena Tinenta 

d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz Cid, per a la signatura del 

present conveni. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i 

Mobilitat. 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

17.- (1BC 2016/066) APROVAR inicialment el Projecte de remodelació del carrer Sots-Tinent 

Navarro a l’entorn de la muralla romana i arranjament de la mitgera, al Districte 

de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’informe 

Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i les declaracions 
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responsables emeses pel tècnic redactor del projecte i pels Directors Tècnics de 

Gestió de Projectes i d’Infraestructures de BIMSA que a aquests efectes es donen 

per reproduïts, per un import d'1.175.691,85 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’expedient a informació 

pública durant el termini de trenta dies hàbils mitjançant anuncis al Butlletí 

Oficial de la Província (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. 

 

18.- (17ju37)  SOL·LICITAR al Departament de Governació, Administracions 

Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya la pròrroga excepcional, fins 

al 31 de desembre de 2018, i la  modificació del Pla econòmic financer del 

Projecte d’Intervenció Integral al barri Raval Sud, al Districte de Ciutat Vella de 

Barcelona, de conformitat amb la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, 

àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, i pels motius i 

fonaments que justificadament i raonada figuren als informes de la Directora de 

Serveis Jurídics i de la Gerent del Districte de Ciutat Vella del 9 i 14 de març de 

2017, i a l’informe de la Direcció de serveis jurídics de l’IMU del 28 de març de 

2017, els quals s’incorporen a l’expedient, i es donen per reproduïts en els seus 

mateixos termes. 

 

19.- (1BD 2015/050) APROVAR definitivament el Projecte executiu de reurbanització del 

carrer Comerç, entre la plaça Comercial i l’avinguda del Marqués de l’Argentera 

al Districte de Ciutat Vella 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 978.581,29 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; 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 l'Eixample 

 

20.- (S16-0033-OS) APROVAR definitivament la modificació de l’Annex II de l’Ordenança 

de Terrasses per tal d’incorporar els entorns de la Sagrada Família com a un espai 

susceptible d’Ordenació Singular. RESOLDRE les al·legacions presentades en el 

tràmit d’informació pública de l’Ordenació Singular de Terrasses dels entorns del 

Temple de la Sagrada Família, al Districte de l’Eixample de Barcelona, en el 

sentit que justificadament i raonada figura a l’informe tècnic 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, l’Ordenació Singular de Terrasses dels 

entorns del Temple de la Sagrada Família, 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 publica. PUBLICAR el present acord i 

el text íntegre de l’Ordenació Singular de Terrasses dels entorns del Temple de la 

Sagrada Família per a la seva eficàcia, al Butlletí Oficial de la Província de 
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Barcelona (BOPB) i al lloc web del Districte de l’Eixample. DONAR compte 

d’aquest acord al Consell Municipal. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

21.- (17ju35)  SOL·LICITAR al Departament de Governació, Administracions 

Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya la pròrroga excepcional, fins 

al 31 de desembre de 2018, i la  modificació del Pla econòmic i financer del 

Projecte d’Intervenció Integral del Barri de La Vinya- Can Clos- Plus Ultra, al 

Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, de conformitat amb la Llei 2/2004, de 4 

de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció 

especial, i pels motius i fonaments que justificadament i raonada, figuren als  

informes de la Directora de Serveis Generals i del gerent del Districte de Sants-

Montjuïc del 13 i 14 de març de 2017, i a l’informe de la Direcció de serveis 

jurídics de l’IMU del 28 de març de 2017, els quals s’incorporen a l’expedient, i 

es donen per reproduïts en els seus propis termes. 

 

22.- (15GU20)  DEIXAR sense efecte la resolució del Tercer Tinent d’Alcaldia, del 27 

de maig de 2015, en la part referent a l’aprovació inicial de la relació de drets i 

béns afectats i sotmetiment a informació pública per l’expropiació de les finques 

incloses al subàmbit AA1-a (finques núms. 12, 14, 16, 18, 20, 22 del carrer 

Burgos i núms. 39 i 41 del carrer Riera de Tena), subàmbit AA1-b (finques núms. 

24-26 del carrer Burgos i núm. 44 del carrer Riera de Tena) i subàmbit AA1-d 

(finques núms. 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 i 47 del carrer de Burgos) qualificades de 

zona subjecte a nova ordenació volumètrica (clau 18), parcs i jardins urbans (clau 

6), equipaments comunitaris (clau 7) i xarxa viària bàsica (clau 5) per la 

Modificació del Pla General Metropolità a l’estació de Sants i el seu entorn, 

aprovada definitivament el 20 d’octubre de 2003, pels motius que raonadament i 

justificada consten a l’informe de la Direcció d’Expropiacions de la Societat 

Municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA, del 27 de març de 2017, obrant a 

l’expedient i que a efectes de fonamentació es dóna per íntegrament reproduït, i 

en aquest sentit, NOTIFICAR-HO personalment als interessats i ARXIVAR les 

actuacions dutes a terme en relació a les finques de referència dins l’expedient 

administratiu núm. 15GU20, de conformitat amb l’article 93 de la Llei 39/2015, 

d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 

públiques; RESOLDRE les al·legacions presentades durant el termini 

d’informació pública pels afectats del subàmbit AA1-c (finques núm. 15-15*LB 

(parcialment), 17 i 19-25 del carrer Burgos), pels motius que raonadament i 

justificadament consten a l’informe esmentat anteriorment que obra a l’expedient 

i que a efectes de motivació es dóna per íntegrament reproduït; APROVAR 

definitivament, d’acord amb l’article 20 de la Llei d’Expropiació Forçosa, la 

relació de béns i drets afectats per l’expropiació de les finques incloses a aquest 

subàmbit AA1-c, qualificades de zona subjecte a nova ordenació volumètrica 

(clau 18), parcs i jardins urbans (clau 6) i xarxa viària bàsica (clau 5), pel 

planejament esmentat anteriorment; EFECTUAR els pronunciaments sobre el dret 

a reallotjament regulat al capítol V del títol cinquè del Decret 305/2006, de 18 de 

juliol, pel que s’aprova  el Reglament de la Llei d’Urbanisme, que figuren 

recollits a l’informe de 20 de març de 2017; INICIAR l’expedient d’expropiació, 

de conformitat amb l’article 21.1 de la Llei d’Expropiació Forçosa; NOTIFICAR 
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individualment als afectats aquest inici per què en el termini de quinze dies 

aportin els títols que legitimin els seus drets, en cas que no ho hagin fet a la fase 

d’informació pública, i proposin el preu en què els valoren, i el termini necessari 

per desallotjar la finca, en el cas de ser-ne ocupants, a fi d’intentar el tràmit 

d’avinença previst a l’article 24 de la Llei d’Expropiació Forçosa i 155 del 

Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, advertint als ocupants dels immobles i a 

tots aquells als quals afecti, que hauran de desallotjar la finca en el termini màxim 

de cinc mesos a comptar des de la data de la notificació, previ pagament o dipòsit 

de la indemnització que si s’escau pugui correspondre i, en el supòsit que 

transcorregut l’esmentat termini de quinze dies no hi hagi mutu acord; INICIAR 

la peça separada de preu just, d’acord amb allò establert a l’article 29 de la Llei 

d’Expropiació Forçosa i concordants de seu Reglament i a l’article 157 i següents 

del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals; PUBLICAR aquest acord mitjançant 

la inserció dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província, i a un 

diari dels de més circulació de la província, amb publicació íntegra de la relació 

de béns i drets aprovada definitivament, de conformitat amb l’article 21.2 de la 

Llei d’Expropiació Forçosa. 

 

23.- (3 BD 2016 135) APROVAR inicialment el Projecte de reurbanització del carrer Tinent 

Flomesta, entre el carrer d’Antoni Capmany i el carrer de Sants, al Districte de 

Sants-Montjuïc, 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'1.246.839,18 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. 

 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

24.- (16GU22)  APROVAR inicialment, 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, per remissió de l’article 166.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 

que aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, el Projecte de regularització de 

tres finques situades al passeig de la Reina Elisenda de Montcada, números 18 

interior i 18 bis, i al carrer Ramon Miquel i Planas, números 35 i 37-61, formulat 

per Euro Spain Inversiones, SL, amb les observacions contingudes a l’informe de 

22 de març de 2017 del Departament de Projectes de la Direcció de Serveis de 

Gestió Urbanística que consta en l’expedient, en els mateixos propis termes que es 

donen per reproduïts. SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un 

mes per al·legacions, mitjançant inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona, en un diari dels de més circulació de la província i al 

Tauler d’edictes de la Corporació, amb audiència simultània a les persones 

interessades pel mateix termini, amb notificació personal. 
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Districte d'Horta-Guinardó 

 

25.- (7BC 2017/022) APROVAR inicialment el Projecte executiu d'actuacions en la mitjana de 

la ronda de Dalt, entre el PK 10,5 i el PK 10,7 (avinguda del Jordà), al Districte 

d'Horta-Guinardó de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe 

Tècnic de Projecte (ITP) que figura a l'expedient administratiu i que aquests 

efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost d’1.865.064,47 euros, el 21% de 

l'impost del valor afegit (IVA inclòs), a l'empara de 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 com a interessats i, als 

efectes del Conveni  de col·laboració en el manteniment i conservació de les 

rondes de Barcelona i del tram municipal de la Gran Via nord de 14 de maig de 

2012, al departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona i al Consell Comarcal del Barcelonès; 

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. 

 

Districte de Nou Barris 

 

26.- (16gu32)  RESOLDRE les al·legacions presentades durant el termini d’informació 

pública pel Sr. Vicente de la Fuente Cullell i la Sra. Concepción Comas de 

Argemir Argüello, pels motius que raonada i justificadament consten a l’informe 

emès per la societat municipal Barcelona Gestió Urbanística SA, de 22 de març de 

2017, obrant a l’expedient i que a efectes de motivació es dóna per íntegrament 

reproduït; APROVAR definitivament, d’acord amb l’article 20 de la Llei 

d’Expropiació Forçosa, la relació de béns i drets afectats per l’expropiació de la 

finca núm. 2*LB del carrer Santa Fe (anomenada Torre Llobeta), al Districte de 

Nou Barris de Barcelona, qualificada de sistema de parcs i jardins actuals de 

caràcter local (clau 6a) i de sistema d’equipament públic protegit (clau 7 (p)) per 

la Modificació del Pla General Metropolità per a la protecció del Patrimoni 

Arquitectònic Històrico-Artístic de la ciutat de Barcelona, aprovada 

definitivament el 21 de gener de 2015; INICIAR l’expedient d’expropiació, de 

conformitat amb l’article 21.1 de la Llei d’Expropiació Forçosa; NOTIFICAR 

individualment als afectats l’inici de l’expropiació perquè en el termini de quinze 

dies aportin els títols que legitimin els seus drets, cas que no ho hagin fet a la fase 

d’informació pública, i proposin el preu en què els valoren, a fi d’intentar el tràmit 

d’avinença previst a l’article 24 de la Llei d’Expropiació Forçosa i, en el supòsit 

que transcorregut l’esmentat termini de quinze dies no hi hagi mutu acord; 

INICIAR la peça separada de preu just, d’acord amb allò establert a l’article 29 de 

la Llei d’Expropiació Forçosa i concordants del seu Reglament; PUBLICAR 

aquest acord mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial 

de la Província, i a un diari dels de més circulació de la província, amb publicació 

íntegra de la relació de béns i drets aprovada definitivament, de conformitat amb 

l’article 21.2 de la Llei d’Expropiació Forçosa. 
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Districte de Sant Andreu 

 

27.- (17ju36)  SOL·LICITAR al Departament de Governació, Administracions 

Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya la pròrroga excepcional, fins 

al 30 de juny de 2018, i la modificació del Pla econòmic i financer del Projecte 

d’Intervenció Integral al Barri de Bon Pastor-Baró de Viver, al Districte de Sant 

Andreu de Barcelona, de conformitat amb la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora 

de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, i pels motius 

i fonaments que justificadament i raonada figuren als informes de la Directora de 

Serveis Generals i de la Gerent del Districte de Sant Andreu del 15 i 14 de març 

de 2017, i a l’informe de la Direcció de serveis jurídics de l’IMU del 28 de març 

de 2017, els quals s’incorporen a l’expedient, i es donen per reproduïts en els seus 

propis termes. 

 

28.- (16JU110)  APROVAR la proposta de Tercera Addenda al conveni marc de 

col·laboració per a l’establiment dels termes i condicions que regiran les relacions 

entre la Societat Municipal Barcelona de Gestió Urbanística, SA (Bagursa) i 

Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA per a les actuacions de gestió urbanística i 

desenvolupament d’actuacions urbanístiques en l’àmbit de Sant Andreu- La 

Sagrera i llur finançament que va ser signat el 12 de juliol de 2016, per un import 

màxim de 265.873,85 euros, relativa a la redacció i execució dels projectes 

d’enderroc, la direcció d’obra, el control de seguretat i salut, i el seu finançament, 

de les següents edificacions: - PAU 1 del sector Entorn Sagrera: passatge de 

Bofarull, núms. 7, 9 i 11, i Gran de la Sagrera, núm. 45. - PAU 1 del sector 

Colorantes-RENFE, Subàmbit 2: carrer Andana de l’Estació, núm. 1, edificis Cap 

d’Estació i Talleres. - PAU 1 del sector Entorn Sagrera: Baixada de la Sagrera 

núms. 7 i 9 bis i Gran de la Sagrera, núm. 18 (únicament quant a direcció de 

projecte, direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut), d’acord amb els 

informes que consten a l’expedient administratiu i es donen per reproduïts; 

FACULTAR el Director General de Bagursa per a la formalització de l’esmentada 

Tercera Addenda. 

 

Districte de Sant Martí 

 

29.- (10BC 2017/004) APROVAR inicialment el Projecte bàsic i projecte d'execució de 

remodelació interior en edifici existent i actuació puntual en façana i coberta per 

Centre CANE a Barcelona, situat al passatge Dos de Maig 17-25, al Districte de 

Sant Martí de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe de 

Conformitat Tècnica del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que a 

aquests efectes es dóna per reproduït, per un import d’1.059.712,96 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); NOTIFICAR a 

les parts interessades; SOTMETRE l’expedient a informació pública durant el 

termini de trenta dies hàbils mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província 

(BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions 

pertinents. 
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b) Mocions 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de Gràcia 

 

Única.- (17PL16470) 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, 

l’atorgament de llicències d’edificació de nova planta, les que comportin una 

intervenció global en els fonaments o en l’estructura de l’edifici, i les que 

impliquin substitució de l’edifici, encara que es mantingui la façana o algun 

element estructural, en l’àmbit corresponent a part del Barri de Vallcarca, 

delimitat i grafiat en el plànol de suspensió que figura en 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 de nou planejament en l’àmbit; DETERMINAR, també, a l’empara de 

l’article 74.1 de l’esmentat text legal, que el termini de suspensió serà, com a 

màxim, d’un any, a comptar des de la publicació al BOPB d’aquest acord; i 

PUBLICAR el present acord en el Butlletí de la Província de Barcelona. 

 

 

 S'APROVA, per unanimitat, la moció anterior després de declarar-se'n, 

també per unanimitat, la urgència. 

 

 

 No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió 

a les onze hores. 

 


