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Ref:CG 1/18 

 

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

Barcelona, el dia 11 de gener de 2018 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, 

Gerardo Pisarello Prados, Laia Ortiz Castellví, i els Ims. Srs. Regidors i les Imes. 

Sres. Regidores, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez Castaño, 

Mercedes Vidal Lago, Josep Ma. Montaner Martorell i Eloi Badia Casas, assistits 

pel Secretari General, Sr. Jordi Cases i Pallarés, que certifica. 

 

 Excusen la seva absència, l’Im. Sr. i la Ima Sra. Tinent/a d’Alcaldia, 

Jaume Asens Llodrà i Janet Sanz Cid. 

 

 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 28 de 

desembre 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 

b) Propostes d'acord 
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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

1.-   RESOLDRE les al·legacions presentades al Pressupost General de 

l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2018 durant el termini d’informació 

pública, d’acord amb els informes que consten a l’expedient. APROVAR 

definitivament el Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 

2018, integrat per: a) El de la mateixa Entitat; b) Els pressupostos dels organismes 

autònoms locals: 1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, 2. Institut 

Municipal d’Educació, 3. Institut Municipal d’Informàtica, 4. Institut Municipal 

d’Hisenda, 5. Institut Municipal d’Urbanisme, 6. Institut Municipal de Paisatge 

Urbà i Qualitat de Vida, 7. Institut Municipal de Mercats, 8. Institut Barcelona 

Esports, 9. Institut Municipal de Serveis Socials; c) Els estats de previsions 

d’ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials: 1. Institut de Cultura 

de Barcelona, 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins, 3. Patronat Municipal de 

l’Habitatge, 4. Institut Municipal Fundació Mies Van de Röhe; d) Els estats de 

previsions d’ingressos i despeses de les societats mercantils següents: 1. 

Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM), 2. Informació i Comunicació de 

Barcelona, SA, 3. Barcelona Activa, SA, SPM, 4. Barcelona Gestió Urbanística, 

SA, 5. Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA), 6. Foment de 

Ciutat SA, 7. Barcelona Cicle de l’Aigua, SA. APROVAR definitivament les 

Bases d’Execució i la plantilla de personal per a l’exercici 2018 que consten en 

l’expedient. APROVAR definitivament el Pressupost Consolidat de l’Ajuntament 

de Barcelona per a l’any 2018 d’acord amb la Llei General d’Estabilitat 

Pressupostària. APROVAR, als exclusius efectes d'allò què assenyala l’article 122 

de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic,  els 

pressupostos dels consorcis adscrits a l’Ajuntament, aprovats pels seus respectius 

òrgans de govern i relacionats a continuació: 1. Consorci Institut d’Infància i Món 

Urbà, 2.  Consorci Campus Interuniversitari del Besòs, 3. Agència d’Ecologia 

Urbana de Barcelona, 4. Agència Local de l’Energia de Barcelona, 5. Consorci 

del Besòs, 6. Consorci de Biblioteques de Barcelona, 7. Consorci del Mercat de 

les Flors/Centre de les Arts de Moviment, 8. Consorci Local Localret, 9. Consorci 

Museu de Ciències Naturals, 10. Consorci Museu d’Art Contemporani de 

Barcelona, 11. Consorci de l’Auditori i l’Orquestra, 12. Consorci Fira 

Internacional de Barcelona, 13. Consorci de Turisme. 

 

2.-   RESTAR assabentat de la memòria del Consell Tributari corresponent a 

l’any 2016. 

 

3.- (E.03.6020.17) ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament, a favor 

del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, respecte de la finca de 

domini públic situada al carrer Sense nom (Motors-Tortosa) núm. 7, grafiada en el 

plànol annex, destinada a la construcció i gestió, d’acord amb el planejament 

urbanístic, d’un edifici d’habitatges protegits dotacionals en règim de lloguer 

social; SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini de trenta 

dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada 

l’esmentada adscripció i constitució del dret real d’aprofitament; 

FORMALITZAR-LOS d'acord amb les condicions del document annex, que 

s'aproven; i FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions 

encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 
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4.- (E.06.6011.17) ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament, a favor 

del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, respecte de la finca de 

domini públic situada a la carretera de Sant Cugat núm. 2X, grafiada en el plànol 

annex, destinada a la construcció i gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, 

d’un edifici d’habitatges protegits dotacionals en règim de lloguer social; 

SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, si 

no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada l’esmentada 

adscripció i constitució del dret real d’aprofitament; FORMALITZAR-LOS 

d'acord amb les condicions del document annex, que s'aproven; i FACULTAR 

l’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, 

clarificar i executar el present acord. 

 

5.- (E.06.6013.17) ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament, a favor 

del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, respecte de la finca de 

domini públic situada a l’avinguda Mare de Deu de Montserrat núm. 5-11, 

grafiada en el plànol annex, destinada a la construcció i gestió, d’acord amb el 

planejament urbanístic, d’un edifici d’habitatges protegits dotacionals en règim de 

lloguer per a la gent gran; SOTMETRE l’expedient a informació pública durant 

un termini de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, 

TENIR per aprovada l’esmentada adscripció i constitució del dret real 

d’aprofitament; FORMALITZAR-LOS d'acord amb les condicions del document 

annex, que s'aproven; i FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de totes les 

actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

6.- (E.07.6037.17) ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament, a favor 

del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, respecte de la finca de 

domini públic situada al carrer Jorge Manrique 14-16 / avinguda Cardenal Vidal i 

Barraquer 37-43, grafiada en el plànol annex, destinada a la construcció i gestió, 

d’acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici d’habitatges protegits 

dotacionals en règim de lloguer social; SOTMETRE l’expedient a informació 

pública durant un termini de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o 

al·legacions, TENIR per aprovada l’esmentada adscripció i constitució del dret 

real d’aprofitament; FORMALITZAR-LOS d'acord amb les condicions del 

document annex, que s'aproven; i FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de 

totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

7.- (E.07.6039.17) ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament, a favor 

del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, respecte de la finca de 

domini públic situada al carrer de la Murtra núm. 12-16, Mare de Déu del Coll 

núm. 222-230 i camí Vell del Coll núm. 11-17, grafiada en el plànol annex, 

destinada a la construcció i gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un 

edifici d’habitatges protegits dotacionals en règim de lloguer per a gent gran; 

SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, si 

no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada l’esmentada 

adscripció i constitució del dret real d’aprofitament; FORMALITZAR-LOS 

d'acord amb les condicions del document annex, que s'aproven; i FACULTAR 

l’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, 

clarificar i executar el present acord. 
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8.- (E.07.6050.16) CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge la finca de 

propietat municipal situada a la carretera de Sant Cugat núm. 66E-70E, grafiada 

en el plànol annex, per a destinar-la a la construcció d’un edifici d’habitatges de 

protecció en règim de lloguer, en el marc de la promoció del model d’habitatge 

cooperatiu, mitjançant les corresponents licitacions dels diferents projectes de 

cohabitatge, en compliment de l’encàrrec aprovat per acord de la Comissió de 

Govern, de 10 de novembre de 2016, i d’acord amb allò que disposen els articles 

49 i 50 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de 17 d'octubre de 1988; 

SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, si 

no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada la cessió; 

FORMALITZAR la cessió, fent esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat 

garantida amb clàusula de reversió automàtica en els termes de l’article 50 del 

Reglament al·ludit; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions 

encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

  

9.- (E.09.6017.17) ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament, a favor 

del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, respecte de la finca de 

domini públic situada al Ferran Junoy 104-108 amb carrer Ciutat d’Asunción 85-

87, grafiada en el plànol annex, destinada a la construcció i gestió, d’acord amb el 

planejament urbanístic, d’un edifici d’habitatges protegits dotacionals en règim de 

lloguer per a joves; SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un 

termini de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR 

per aprovada l’esmentada adscripció i constitució del dret real d’aprofitament; 

FORMALITZAR-LOS d'acord amb les condicions del document annex, que 

s'aproven; i FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions 

encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

10.- (E.10.6015.17) ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament, a favor 

del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, respecte de la finca de 

domini públic situada al carrer de Veneçuela núm. 96-106, grafiada en el plànol 

annex, destinada a la construcció i gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, 

d’un edifici d’habitatges dotacionals en règim de lloguer social i per a gent gran; 

SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, si 

no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada l’esmentada 

adscripció i constitució del dret real d’aprofitament; FORMALITZAR-LOS 

d'acord amb les condicions del document annex, que s'aproven; i FACULTAR 

l’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, 

clarificar i executar el present acord. 

 

11.- (E.10.6034.17) ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament, a favor 

del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, respecte de la finca de 

domini públic situada al carrer Ciutat de Granada núm. 95-97, grafiada en el 

plànol annex, destinada a la construcció i gestió, d’acord amb el planejament 

urbanístic, d’un edifici d’habitatges protegits dotacionals en règim de lloguer 

social; SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini de trenta 

dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada 

l’esmentada adscripció i constitució del dret real d’aprofitament; 
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FORMALITZAR-LOS d'acord amb les condicions del document annex, que 

s'aproven; i FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions 

encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

12.- (20180017)  AUTORITZAR l'adhesió a la Declaració de Shanghai sobre ciutats 

saludables, de conformitat amb els informes i antecedents que obren en 

l'expedient de referència i DONAR compte del present acord a la Secretaria 

General de la FEMP. 

 

13.- (EM 2017-10/19) APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat al·legacions 

durant el termini d’informació pública, la modificació dels estatuts socials de 

l’entitat pública empresarial Patronat Municipal de l’Habitatge amb l’objecte de 

canviar la seva denominació per la d’Institut Municipal de l’Habitatge i 

Rehabilitació de Barcelona, aprovada inicialment per la Comissió de Drets 

Socials, Cultura i Esports, en la sessió de 23 d’octubre de 2017, en el sentit que 

assenyala l’informe de la Direcció de Serveis d’Empreses, Consorcis i Fundacions 

que figura a l'expedient; PUBLICAR el present acord i la modificació dels 

Estatuts en el Butlletí Oficial de la Província i en la Gaseta Municipal; 

FACULTAR, indistintament, el President i el Secretari del Patronat Municipal de 

l’Habitatge, en endavant Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de 

Barcelona, perquè puguin efectuar tots els tràmits adients per a la plena efectivitat 

d’aquest acord. 

 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

14.- (10PL15746)  APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la 

Carta Municipal de Barcelona, la Modificació del PGM a les finques núm. 13B-

17 del carrer Sant Pere Més Alt, núm. 2-8 del carrer Amadeu Vives, núm. 1 del 

carrer Ciutat, per deixar sense efecte la Modificació del PGM aprovat 

definitivament al mateix àmbit el 22 de juliol de 2009, d’iniciativa municipal; i 

TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la 

seva aprovació definitiva. 

 

Districte de l'Eixample 

 

15.- (17PL16507)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

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

l’equipament docent situat als Jardins dels Tres Tombs, al barri de Sant Antoni, 

promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona. 

 

 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
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16.- (17PL16508)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la 

regulació de l’equipament situat a la plaça de Sarrià núm. 1-4, al barri de Sarrià, 

promogut per BIMSA / Barcelona d’Infraestructures Municipals. 

 

Districte de Nou Barris 

 

17.- (17PL16506)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

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

l’equipament docent situat al carrer Pedrosa núm. 16-20, promogut pel Consorci 

d’Educació de Barcelona. 

 

18.- (17PL16509)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la 

regulació de l’equipament esportiu i docent situat al Parc de Fornells, al Districte 

de Nou Barris, promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona; amb les 

modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció de Planejament, que 

consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord. 

 

Districte de Sant Andreu 

 

19.- (17PL16491)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Integral i de Millora Urbana per a 

l’ampliació de l’escola Ignasi Iglesias i l’equipament esportiu, situats al passeig 

Torres i Bages al Districte de Sant Andreu, promogut pel Consorci d’Educació de 

Barcelona; amb les modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció de 

Planejament, que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a 

aquest acord. 

 

Districte de Sant Martí 

 

20.- (17PL16493)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per la transformació de l’edifici 

industrial consolidat situat al carrer Badajoz núm. 32, promogut per Valontime 

SLU; amb les modificacions a que fa referència l’informe de la Direcció de 

Planejament, que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a 

aquest acord. 

 

21.- (17PL16500)  SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.b 

del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), de 

la Modificació del Pla de Millora Urbana del Subsector 11 del PMU per a la 

reforma interior del sector Llull-Pujades, promogut per la Junta de Compensació 

del Subsector 11, atesa la petició formulada per l’entitat promotora del 

planejament; ADVERTIR als promotors del Pla, de conformitat amb l’article 95 

de la Llei 39/2915, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques, que disposen d’un termini de tres mesos, a comptar 

des del dia següent al de la notificació d’aquest acord, per a realitzar les activitats 

necessàries per a continuar la tramitació; en cas que no ho facin, es declararà la 

caducitat de l’expedient administratiu i es procedirà a l’arxiu de les actuacions; 



 

Ref:CG 1/18 

v.  11- 1- 2018 

 10: 19 

7 

NOTIFICAR el present acord als promotors del Pla. 

 

22.- (17PL16505)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la transformació de 

l’edifici industrial consolidat situat al carrer Ciutat Granada núm. 68, promogut 

per Inmobiliaria Castrejana SL; amb les modificacions a què fa referència 

l’informe de la Direcció de Planejament, que consta a l’expedient i a efectes de 

motivació s’incorpora a aquest acord. 

 

 

 

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 les modificacions següents:  

 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

Es retira el punt 8. 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Es retira el punt 22 

 

 

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 
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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 D'ECONOMIA I HISENDA 

 

1.- (E.05.6004.17) EXTINGIR, pel desistiment formulat per la Fundació Privada Sant 

Medir, la concessió d’ús privatiu respecte de part de la finca de propietat 

municipal coneguda com a Sant Medir, situada en la carretera de l’Arrabassada 

Km 6 s/n, atorgada a l’esmentada Fundació per acord de la Comissió de 

Presidència, Hisenda i Coordinació Territorial, en sessió de 17 de desembre de 

2003 i formalitzada el 21 de febrer de 2006, per a l’adequació i gestió d’un 

equipament sanitari-assistencial destinat a residència de persones afectades amb 

disminució psíquica profunda; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de 

totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

2.- (E.08.6040.17) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la 

concessió de l'ús privatiu respecte del local de propietat municipal situat en 

l’immoble del passeig Urrutia 17, a favor de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, amb caràcter onerós i un termini de deu anys, prorrogables per cinc 

anys més, amb la finalitat de destinar-lo a les activitats de recerca i formació 

realitzades mitjançant l’Institut de Govern i Polítiques Públiques, centre de 

recerca propi de la Universitat Autònoma de Barcelona; SOTMETRE’L a 

informació pública durant el termini de trenta dies i, si no s’hi formulen 

reclamacions o al·legacions, TENIR per elevat automàticament aquest acord 

d’aprovació inicial a definitiva; ADJUDICAR la concessió a la Universitat 

Autònoma de Barcelona; FORMALITZAR-LA; i FACULTAR l'Alcaldia per a la 

realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el 

present acord. 

 

 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

3.- (20075011)  ACORDAR la continuïtat del contracte de gestió dels serveis públics 

numero 07C00001 en la modalitat de concessió, que té per objecte la gestió i 

explotació del  Camp de Fútbol Parc de la Catalana, adjudicada a l'entitat Club de 

Futbol Barceloneta, amb NIF G58044108, adjudicada per la Comissió de Cultura, 

Educació i Benestar Social en sessió de 24 d'abril de 2007, per raó d'interès públic 

i per tal de garantir la continuïtat dels serveis fins com a màxim el 31 de juliol de 

2018. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils 

següents a la recepció d'aquesta notificació, comparegui per formalitzar l'acord a 

les dependències del Districte de Ciutat Vella. RESTABLIR l'equilibri 
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economicofinancer del contracte esmentat, en el sentit de subvencionar per un 

import de 24.182,94 euros, com a conseqüència de la meritació de l'impost sobre 

béns immobles no prevista en la documentació preparatòria del contracte, sense 

perjudici del resultat de la liquidació. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR  

la despesa de 24.182,94 euros, a favor de Club Futbol Barceloneta, amb NIF 

G58044108, amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en 

aquest mateix document. FACULTAR la Regidora del Districte de Ciutat Vella 

per a la formalització dels documents necessaris pel compliment del present 

acord. 

 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

4.- (207-2017)  APROVAR inicialment el Protocol per situació de sequera a Barcelona, 

com annex al Pla de protecció civil municipal, d’acord amb el procediment 

establert als articles 17 i 18 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de 

Catalunya, i al Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el 

contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil 

municipal, i SOTMETRE’L a informació pública durant el període d'un mes, a 

comptar del següent a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, a 

efectes d’al·legacions. 

 

5.- (20174365)  ADJUDICAR el contracte que té per objecte el subministrament, en la 

modalitat d'arrendament, de 145 vehicles turisme híbrids per a la Guàrdia Urbana 

de Barcelona, durant 60 mesos, d’acord amb les previsions del plec de 

prescripcions tècniques, amb mesures de contractació pública sostenible i 

desglossat en dos lots, amb núm. de contracte inicial 17004157, de conformitat 

amb les propostes de valoració i classificació contingudes en l'expedient: - Lot 1, 

contracte  núm. 17006704 (126 vehicles amb distintius), a Banco Santander, SA, 

NIF A39000013, per un import d’11.824.142,40 euros IVA inclòs, amb el 

desglossament següent: import net 9.839.793,60 euros, i import de l'IVA 

d'1.984.348,80 euros; - Lot 2, contracte núm. 17006705 (19 vehicles sense 

distintius), a Lease Plan Servicios, SA, NIF A78007473, per un import de 

841.604,61 euros IVA inclòs, amb el desglossament següent: import net 

695.541,00 euros amb tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 

146.063,61  euros. DISPOSAR a favor de cadascun dels adjudicataris les 

quantitats esmentades en el respectiu lot, amb càrrec a la partida 0401 20400 

13211 dels pressupostos de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023, sotmès a la 

condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos 

posteriors a l'actual.  FORMALITZAR els contractes en el termini màxim de 5 

dies naturals a comptar de l’endemà de la recepció per part dels adjudicataris del 

requeriment per a la formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils 

des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs 

especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués 

acordat l'aixecament de la suspensió. ANUL·LAR part de l'autorització de la 

despesa per import de 2.674.632,99 del contracte inicial 17004157, amb càrrec a 

la partida 0401 20400 13211 dels pressupostos de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 

2023, per baixa per adjudicacions. 
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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

6.- (00-2016-0006) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de 

l’activitat de Centre Esportiu Municipal (CEM) Can Dragó - Palestra al local 

ubicat al carrer Rosselló i Porcel, 2 de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de 

l’any 2016; CONCEDIR a Jump 2001, SL la bonificació del 35% sobre la quota 

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

la llicència, de 3 d’octubre de 2016, per exercir l’activitat de Centre Esportiu 

Municipal (CEM) Can Dragó – Palestra, donat que s’ajusta a allò establert en 

l’article 7è. de l’esmentada ordenança, en tant que el titular de la llicència és una 

entitat privada, i les instal·lacions acompleixen una indiscutible funció d’interès 

social com és la realitzada per un equipament esportiu i recreatiu, i DONAR-NE 

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

 

7.- (02-2015LL51008) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 

obres de la rehabilitació i restauració de la Casa Pere Company, als terrenys 

situats al carrer Casanova número 203 i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 

2.1 de l’any 2016, CONCEDIR a l’Institut Català del Sòl la bonificació del 50% 

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

concessió de la llicència, de 29 de febrer de 2016, per a les obres de la 

rehabilitació i restauració de la Casa Pere Company, donat que s’ajusta a allò 

establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que les obres s’executen 

en un edifici catalogat d’interès local, inclòs en el catàleg del Patrimoni cultural 

català (nivell de protecció B); i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal 

d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

Districte de l'Eixample - Districte de Sant Martí 

 

8.- (10BC 2016/005) APROVAR definitivament el Projecte Refós del Projecte Modificat 1 del 

Projecte Executiu dels túnels viaris a la plaça de les Glòries, entre els carrers 

Badajoz i Castillejos: separata d'obra civil túnel 1 i Projecte Executiu Actualitzat 

dels túnels viaris a la plaça de les Glòries, entre el carrer Badajoz i rambla del 

Poblenou: separata d'obra civil túnel 2, d'iniciativa municipal, d'acord l’Informe 

Tècnic-Jurídic de BIMSA, que figura a l'expedient administratiu i que aquests 

efectes es dóna per reproduït, per un import de 149.267.647,78 euros, el 21% de 

l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d'acord amb allò que preveu l'article 89.6 

del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la 

Llei d'Urbanisme de Catalunya; RESOLDRE les al·legacions presentades d’acord 

amb l’informe Resposta, que s’inclou dins l’expedient administratiu i aquests 

efectes es dóna per reproduït; NOTIFICAR-HO als interessats en aquest 

procediment; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona (BOPB), en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta 

Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de Barcelona i ENCARREGAR 

a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 

Districte de Gràcia 
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9.- (06-2017CD42492) DECLARAR d’especial interès i utilitat municipal les obres de 

rehabilitació de la façana posterior al carrer Tordera núm. 29-31 de conformitat 

amb l’article 7 de l’Ordenança Fiscal 2.1 2017 reguladora de l’ICIO; CONCEDIR 

a la Comunitat de Propietaris del carrer Tordera 29-31 la bonificació del 35% 

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

comunicat d’obres núm.: 06-2017CD42492, essent la quota de l’ICIO un cop 

aplicada la esmentada bonificació de 1.998,73 euros atès que s’ajusta al supòsit 

previst a l’apartat B3 de l’article 7 de l’esmentada ordenança en tant que les obres 

es duen a terme en un edifici catalogat com a nivell C segons Pla de Planejament 

Urbanístic del Districte de Gràcia; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal 

d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

10.- (06-2017CD26496) DECLARAR d’especial interès i utilitat municipal les obres de 

conservació o reparació menor (2l-OCD), per la instal·lació d’andamis (3m1-

OCI), per actuació en façanes (3f1-OCI), actuació en cobertes (3f3-OCI) i per a la 

restauració o reparació de murs perimetrals (3f5-OCI) al passatge Isabel núm.2 de 

conformitat amb l’article 7 de l’Ordenança Fiscal 2.1 2017 reguladora de l’ICIO; 

CONCEDIR al Sr. Manuel Roig Pujol la bonificació del 50% sobre la quota de 

l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada pel comunicat d’obres 

núm.: 06-2017CD26496, essent la quota total de l’ICIO de 1.152,33€ a la qual 

s’ha d’aplicar aquesta bonificació, atès que s’ajusta al supòsit previst a l’apartat 

B2 de l’article 7 de l’esmentada ordenança en tant que les obres es duen a terme 

en un edifici que pertany al conjunt “Entorn B de C. Sant Camil, 29-31” que 

segons el Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i catàleg del 

districte de Gràcia està catalogat de nivell B; i DONAR trasllat a l’Institut 

Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

11.- (06-2017CI34438) DECLARAR d’especial interès i utilitat municipal les obres de reforma 

parcial interior de l’edifici La Salut del Col·legi Kostka Jesuïtes Gràcia al carrer 

Mare de Déu de la Salut 17-29 de conformitat amb l’article 7 de l’Ordenança 

Fiscal 2.1 2017 reguladora de l’ICIO; CONCEDIR a la Fundació Jesuïtes 

Educació la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de Construccions, 

Instal·lacions i Obres generada pel comunicat immediat amb núm. 06-

2017CI34438, essent la quota total de l’ICIO de 1.003,58 euros a la qual s’ha 

d’aplicar aquesta bonificació, atès que s’ajusta al supòsit previst a l’apartat A1 de 

l’article 7 de l’esmentada ordenança en tant que les obres que es duen a terme 

amb aquest comunicat són promogudes per la Fundació Jesuïtes Educació, entitat 

sense ànim de lucre; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 

pertinents. 

 

12.- ( 06-2017LL17757) DECLARAR d’especial interès i utilitat municipal les obres d’edificació 

per ús provisional, en part de la parcel·la, per la implantació en PB d'una escola 

de 2 aules, en espera dels equipaments previstos al planejament vigent, segons 

projecte identificat per IIT: ADD-2017-2533627230P, modificat el 23-06-2017 

(Escola modular de Gràcia)  al Carrer Encarnació 61-63 de conformitat amb 

l’article 7 de l’Ordenança Fiscal 2.1 2017 reguladora de l’ICIO; CONCEDIR al 

Consorci d’Educació de Barcelona la bonificació del 70% sobre la quota de 

l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la llicència d’obres 
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majors núm. 06-2017LL17757, essent la quota total de l’ICIO de 12.745,16 euros 

a la qual s’ha d’aplicar aquesta bonificació, atès que s’ajusta al supòsit previst a 

l’apartat A1 de l’article 7 de l’esmentada ordenança en tant que les obres es duen 

a terme amb aquesta Llicència d’obres es corresponen amb la construcció de la 

Escola modular de Gràcia per part del Consorci d’Educació de Barcelona, entitat 

de caràcter públic competent per promoure la creació, la construcció i les obres de 

reforma, d’ampliació i millora dels centres docents públics, llevat dels 

universitaris, d’acord amb el que s’estableix a l’article 61 de la llei 22/1998 de 30 

de desembre; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 

pertinents. 

 

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. 

 

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 

b) Informes 

 

C) Part Decisòria 

 

a)  Propostes d'acord 

 

 Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del dia, S'ACORDA: 
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ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 

1.- (8/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Bartomeu Antich 

García (mat. 12000037), entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, 

amb la categoria professional de Tècnic Superior d’Arquitectura, amb destinació a 

la Direcció de Serveis del Paisatge Urbà de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà 

i la Qualitat de Vida, on desenvolupa el lloc de treball de Tècnic 3 (80.30.OP.20), 

i una segona activitat privada que consisteix en el lliure exercici de la professió 

d’arquitecte i aparellador per compte propi. Per tal d'evitar possibles 

coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de 

l’activitat privada de lliure exercici de la professió d’arquitecte i aparellador per 

compte propi, qualsevol manifestació del mateix 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 

altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 

d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 

21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 

l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta 

autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació 

de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de 

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

2.- (1121/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Marc Castellà de 

Pedro (mat. 75877) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb 

la categoria professional de Tècnic Superior en Enginyeria, amb destinació al 

Departament de Llicències i Inspeccions del Districte de l’Eixample, on ocupa el 

lloc de treball de Tècnic 3 (80.30.OP.10), i l’activitat privada per compte propi 

com a redactor del document tècnic “ Especificacions tècniques dels nodes de 

potència a la xarxa de fibra òptica” per a l’empresa Powernet. 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 al servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de 

novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la 

Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per 

canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al 

mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 

Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

3.- (1246/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Elias Sánchez Bell 

(mat. 76042) entre la seva activitat municipal com a treballador laboral temporal, 

amb la categoria professional d’Auxiliar administratiu, amb destinació al 

Departament de Llicències i Inspeccions del Districte de Nou Barris, on ocupa el 

lloc de treball de Suport 5 (90.50.GE.10), i l’activitat privada per compte propi de 

retoc fotogràfic i disseny gràfic. La dedicació professional privada no podrà 
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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.  

 

4.- (1307/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Míriam Alvarado 

Suñer (mat. 26570) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, 

amb la categoria professional de Tècnica Superior en Organització, amb 

destinació al Departament de Projectes de Gestió de la Informació de la Gerència 

de Drets de la Ciutadania, Participació i Transparència, on ocupa el lloc de treball 

de Tècnica 2 (80.20.GA.10), i l’activitat privada de professora col·laboradora de 

la Universitat Oberta de Catalunya, del 20 de setembre de 2017 al 15 de febrer de 

2018. 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. 

 

5.- (S2017-01)  AUTORITZAR al Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona, 

adscrit a l’Ajuntament de Barcelona, la contractació laboral temporal d’interinitat 

per vacant d’una persona pel lloc de treball de Conservador/a de Col·leccions i 

Exposicions, del grup A. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets 

de la Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

6.- (17/136)  AUTORITZAR al Consorci Agència d’Ecologia Urbana, adscrit a 

l’Ajuntament de Barcelona, la contractació laboral temporal d’interinitat per 

vacant d’una persona pel lloc de treball de Tècnic/a Superior especialista en 

Mobilitat i Espai Públic, amb titulació d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports, 

Arquitectura o similar. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets 

de la Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

7.- (9/18)  INICIAR l'expedient per a la contractació que té per objecte el servei de 

traducció i mediació intercultural, la missió del qual és proporcionar recursos als 
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professionals de serveis municipals per facilitar la comunicació intercultural i 

prevenir i resoldre els conflictes que es puguin donar en les relacions entre 

persones i col·lectius amb diferents cultures d’origen, amb núm. de contracte 

17004756, mitjançant tramitació ordinària, i amb un pressupost total de licitació 

d'1.205.588,72 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 mitjançant procediment obert. AUTORITZAR l'esmentada 

quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest 

mateix document amb el següent desglossament: pressupost net 1.095.989,74 

euros; tipus impositiu del 10% d'IVA, i import de l'IVA de 109.598,98 euros; 

condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 

posterior/s a l'actual. 

 

Districte de Nou Barris 

 

8.- (17010197)  ADJUDICAR el contracte núm. 17004497, que té per objecte els serveis 

del Programa de gent gran del Districte de Nou Barris, amb mesures socials de 

contractació pública sostenible, per un import de 654.527,50 euros, exempt 

d'IVA, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda a 

l'expedient a l'Associació Esport-3, amb NIF G08880577, i d'acord amb la seva 

oferta, en ser la única proposta presentada, 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'import de 454.319,09 euros, exempt d'IVA, 

essent l'import de 415.817,47 euros a càrrec del pressupost per l'any 2018 i 

l'import de 38.501,62 euros a càrrec del pressupost per l'any 2019. Aquest import 

és el resultant de detreure de la seva oferta la quantitat corresponent al període de 

l'1 de setembre de 2017 fins al 6 de febrer de 2018 (200.208,41 euros, exempt 

d'IVA, a raó de 154.006,47 euros del pressupost de l'any 2017, i 46.201,94 euros 

del pressupost de l'any 2018), atès que s'ha produït endarreriment en la tramitació 

i l'execució començarà definitivament el 7 de febrer de 2018. 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 i que no 

s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 

formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DONAR-NE 

compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

9.- (17010197)  ANUL·LAR part de l'autorització de despesa del contracte número 

17004497 que té per objecte els serveis del Programa del gent gran del Districte 

de Nou Barris, amb mesures socials de contractació pública sostenible, per un 

import de 355.444,67 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en 

aquest mateix document, amb el següent detall: A càrrec de l’any 2017 l’import 

total de 190.532,65 euros: l’import de 154.006,47 euros, exempt d’IVA, 

correspon al període de l'1 de setembre fins al 31 de desembre de 2017 de l’oferta 

presentada i l’import de 15.400,65 euros correspon al tipus impositiu 10% d’IVA 

del mateix període no executat. L’import de 19.205,03 euros, IVA exclòs, 

correspon a la baixa per adjudicació per l’any 2017 i l’import de 1.920,50 euros 

correspon al tipus impositiu 10% d’IVA del mateix període. A càrrec de l’any 
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2018 l’import total de 155.780,48 euros: l’import de 46.201,94 euros, exempt 

d’IVA, correspon al període de l’1 de gener fins al 6 de febrer de 2018 de l’oferta 

presentada i l’import de 4.620,19 euros, correspon al tipus impositiu 10% d’IVA 

del mateix període per endarreriment en la tramitació del contracte. L’execució de 

les prestacions començarà definitivament el 7 de febrer de 2018. L’import de 

57.615,09 euros, IVA exclòs, correspon a la baixa per adjudicació per l’any 2018 i 

l’import de 5.761,51 euros correspon al tipus impositiu 10% d’IVA del mateix 

període. L’import 41.581,75 euros correspon al tipus impositiu 10% d’IVA de 

l’import de l’adjudicació no contemplat a l’oferta per exempció de l’empresa. A 

càrrec de l’any 2019 l’import total de 9.131,54 euros: l’import de 4.801,26 euros, 

IVA exclòs, correspon a la baixa per adjudicació per l’any 2019 i l’import de 

480,12 euros correspon al  tipus impositiu 10% d’IVA del mateix període. 

L’import de 3.850,16 euros correspon al tipus impositiu 10% d’IVA de l’import 

de l’adjudicació no contemplat a l’oferta per exempció de l’empresa. 

 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

10.- (17GU18)  APROVAR definitivament, 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 

finques del PAU de la Modificació puntual del Pla especial urbanístic per a la 

concreció d’usos dels equipaments (7c) i l’ordenació de les edificacions en 

l’àmbit delimitat pels carrers Metal·lúrgia i Foc, el límit del PMU Porta Firal, el 

carrer Alts Forns i el límit Nord dels pavellons 4 i 6 de Barcelona, formulat per 

Fira 2000, SA. DETERMINAR, de conformitat amb l'article 153 del Reglament 

de la Llei d'urbanisme, que la fermesa en via administrativa de l'acord d'aprovació 

definitiva del Projecte de regularització de finques, produirà essencialment els 

efectes econòmics i jurídics continguts a l'article 127 del Text refós de la Llei 

d'urbanisme. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona i en un dels diaris de més circulació de la província, i NOTIFICAR-LO 

individualment a les persones interessades. DONAR-NE compte a la Comissió 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

Districte de Sant Andreu 

 

11.- (16GU48)  APROVAR definitivament, 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, el Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, 

de la  UA 4 del Pla especial d’ordenació de l’entorn del carrer de Campeny, 

formulat per la Junta de Compensació constituïda a l’efecte, que incorpora les 

modificacions derivades de l’acord d’aprovació inicial. DETERMINAR, de 

conformitat amb l'article 153 del Reglament de la Llei d'urbanisme, que la 

fermesa en via administrativa de l'acord d'aprovació definitiva del Projecte de 

reparcel·lació, produirà essencialment els efectes econòmics i jurídics continguts 

a l'article 127 del Text refós de la Llei d'urbanisme, i per tant, entre d'altres, la 



 

Ref:CG 1/18 

v.  11- 1- 2018 

 10: 19 

17 

cessió, en ple domini i lliure de càrregues, a l'Administració actuant dels terrenys 

de cessió obligatòria per a llur afectació als usos previstos en el planejament. 

PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en 

un dels diaris de més circulació de la província, i NOTIFICAR-LO 

individualment a tots els propietaris i altres interessats afectats. DONAR-NE 

compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

b) Mocions 

 

 

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

a les dotze hores. 

 


