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Ref:CG 24/17 

 

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

Barcelona, el dia 22 de juny 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, Gerardo Pisarello 

Prados, 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, Mercedes Vidal Lago, 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 la Ima. Sra. Tinenta d’Alcaldia, Laia Ortiz 

Castellví, la Ima. Sra. Regidora Laura Pérez Castaño i l’Im. Sr. Regidor Josep Ma. 

Montaner Martorell. 

 

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

 

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

les dotze hores. 

 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

 Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 15 de juny de 

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

S'APROVA. 

 

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: 

 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 

1.- (17000075)  Resolució del Gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona, 

de 30 de maig de 2017, que INICIA mitjançant procediment obert de tramitació 

ordinària i regulació harmonitzada, el procediment per a l’adjudicació del 

contracte de serveis informàtics de suport a l’Oficina de Gestió de Serveis (SMO) 

relacionats amb la qualitat de la informació, la configuració i el manteniment de 

diferents eines i processos per la gestió de serveis, per un pressupost total de 

licitació de 931.600,00 euros (IVA inclòs), amb un termini d’execució de 24 

mesos. 
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ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

2.- (20172804)  La Regidora del Districte de Ciutat Vella, el 15 de maig de 2017, ha 

atorgat una subvenció a favor de la Fundació Privada Taller de Músics, per dur a 

terme un projecte amb la finalitat de millorar la qualitat de vida i cohesió social 

dels veïns i veïnes de Ciutat Vella mitjançant l’expressió musical, i donar a 

conèixer a la resta de la ciutat els barris de Ciutat Vella des del seu potencial 

artístic i creador, per un import de 19.000,00 euros, que correspon al 100,00% del 

cost del projecte, i una durada fins al 31 de desembre de 2017. 

 

3.- (20172806)  La Regidora del Districte de Ciutat Vella, el 30 de maig de 2017, ha 

atorgat una subvenció a favor de la Biblioteca de Catalunya, per a dur a terme 

l'activitat "Llegim als Jardins Rubió i Lloch" per donar un ús cultural als Jardins, 

per un import de 10.750,00 euros, que correspon al 46,58 % del cost del projecte, 

i una durada fins al 12 de novembre de 2017. 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

4.- Bagursa (CPB17020011) Resolució del director general de Bagursa, de 2 de juny de 2017, 

d'adjudicació de la contractació de deu empreses per a l'execució de les obres de 

rehabilitació i adaptació funcional dels habitatges acollits al programa 

d'arranjaments d'habitatges de persones en situació de vulnerabilitat, per un 

import global de 2.898.958,50 euros IVA exclòs i un termini d'execució d'un any. 

Les empreses són: - Serveis Obres i Manteniment, SL (SEROM), amb número de 

CIF B59302166, per un import de  279.622,50 euros IVA exclòs,  i un import de 

58.720,73 euros com a import d’IVA. - Formació i Treball, Empresa d'Inserció 

SLU, amb número de CIF B64044837, per un import de 293.940,00 euros IVA 

exclòs,  i un import de 61.727,40 euros com a import d’IVA. - UTE Construr. y 

Serv. FAUS, SA - Integración Social de Minusválidos, SL,  per un import de 

280.485,00 euros IVA exclòs,  i un import de 58.901,85 euros com a import 

d’IVA, - Engrunes Recuperació i Manteniment Empresa d'Inserció, SLU, amb 

número de CIF B6420064, per un import de 276.000,00 euros IVA exclòs,  i un 

import de 57.960,00 euros com a import d’IVA, - Natur System, SL, amb número 

de CIF B59447383, per un import de 292.629,00 euros IVA exclòs, i un import de 

61.452,09 euros com a import d’IVA, - Fundació APIP-ACAM, amb número de 

CIF G65529661, per un import de 282.900,00 euros IVA exclòs,  i un import de 

59.409,00 euros com a import d’IVA, -1953 Grup Soler Constructora, SL, amb 

número de CIF B61735452, per un import de 298.428,00 euros IVA exclòs,  i un 

import de 62.669,88 euros  com a import d’IVA, - Corysermed, SL, amb número 

de CIF B64512510, per un import de 286.350 euros IVA exclòs,  i un import de 

60.133,50 euros com a import d’IVA. - Constructora Calaf, SAU, amb número de 

CIF A08153900, per un import de 281.727,00 euros IVA exclòs,  i un import de 

59.162,67 euros com a import d’IVA, - Contracta, Obres i Tecnologia de la 

Rehabilitació, SL, amb número de CIF B64581218, per un import de  326.887,00 

euros IVA exclòs,  i un import de 68.646,27 euros com a import d'IVA. 
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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.- (5/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. César Palomar 

Montejo (mat. 76129) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, 

amb la categoria professional de Tècnic 3, amb destinació a l’Àrea de 

Contractació de la Secretaria del Patronat Municipal d’Habitatge de Barcelona, on 

desenvolupa el lloc de treball de Tècnic Superior en Dret (codi 80.30.SJ.10), i 

l’activitat privada per compte propi com a advocat. No podrà ostentar, per sí 

mateix o mitjançant substitut, la representació i defensa d'interessos contraris als 

de la Corporació Municipal ni tampoc podrà assessorar, informar o desenvolupar 

les activitats pròpies de la professió en aquells assumptes o procediments en els 

que l'Ajuntament o els seus organismes hi tinguin relació. 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.- (477/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Montserrat 

Rosell Martí  (mat. 75559) entre la seva activitat municipal com a personal 

eventual, amb destinació al Grup Municipal Demòcrata on ocupa el lloc de treball 

de Tècnica 2 (80.20.PO.10), i l’activitat privada per compte propi 

d’assessorament legal (advocada). No podrà ostentar, per sí mateix ni mitjançant 

substitut, la representació i defensa d'interessos contraris als de la Corporació 

Municipal ni tampoc podrà assessorar, informar o desenvolupar les activitats 

pròpies de la professió en aquells assumptes o procediments en els que 

l'Ajuntament o els seus Organismes hi tinguin relació. 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 
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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.- (633/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Berta Rodríguez 

Vilar (mat. 76015) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, 

amb la categoria professional d’Auxiliar Administrativa, amb destinació a la 

Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran de la Gerència de Drets 

Socials, on ocupa el lloc de treball de Suport 5 (90.50.GE.10), i l’activitat privada 

per compte propi com a periodista - comunicació. 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. 

 

4.- (665/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Laura López 

Crespo (mat. 75314) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, 

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

Departament d'Administració de la Gerència de Presidència i Economia, on ocupa 

el lloc de treball de Suport 5 (90.50.GE.10), i l'activitat privada per compte d'altri 

com a ajudant de cambrera a l’empresa Aramark Servicios de Catering, SL. 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.- (668/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Miquel Nicolau 

Peralta (mat. 75859) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb 

la categoria professional d’Auxiliar administratiu, amb destinació a l’Oficina 

d'Atenció a les Gerències de la Gerència de Recursos Humans i Organització, on 

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

d'altri de Teleoperador a l’empresa Fonomarket, SA..  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 
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municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 

deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 

53/1984 de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal de les 

Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 

d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i 

d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc 

de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. 

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

Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

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

el document de 22 de juny 2017. 

 

7.- (2016/82)  AUTORITZAR l’anul·lació parcial de la despesa consignada en la 

partida pressupostària indicada en aquest mateix document del pressupost 2017 

per un import de 52.526,89 euros, relativa a la convocatòria de subvencions de 

Justícia Global i Cooperació internacional 2016, aprovada per acord de la 

Comissió de Govern de 7 d’abril de 2016, atès que un cop atorgades les 

subvencions no s’ha exhaurit el total de la disposició aprovada. 

 

8.- (3-077/2017)  APROVAR l’expedient núm. 3-077/2017 de modificacions de crèdit, 

consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017, provinents de l’aplicació del 

Romanent de Tresoreria per a despeses amb finançament afectat en la liquidació 

del Pressupost de l’exercici 2016, per ingressos provinents de la Generalitat de 

Catalunya en concepte de fons de foment del turisme (FFT), per finançar projectes 

municipals en matèria de turisme, segons acord de la Comissió de Govern de 6 

d’abril de 2017, i per un import total de 30.000,00 euros, de conformitat amb la 

documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 

l’expedient, referència comptable 17060995; i PUBLICAR aquest acord a la 

Gaseta Municipal. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i 

Hisenda. 

 

9.- (3-078/2017)  APROVAR l’expedient núm. 3-078/2017 de modificacions de crèdit, 

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

Barcelona de l’exercici 2017, d’import 10.806,79 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. 17060991; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

10.- (3-082/2017)  APROVAR l’expedient núm. 3-082/2017 de modificacions de crèdit, 

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

Barcelona per a l’exercici 2017, d’import 205.000,00 euros, per atendre despeses 

derivades del contracte de gestió del Centre Cívic, Casal Infantil i Casal de Joves 

de Casa Sagnier i del punt d’Informació juvenil del Districte de Sarrià, de 

conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 17061591; i 

PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la 

Comissió d’Economia i Hisenda 
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11.- (2017/583)  ADQUIRIR, a títol de compravenda, lliure de càrregues i gravàmens, i en 

l’estat d’ocupació actual, a les senyores Rosa Samaranch Viñas, Julia Samaranch 

Viñas, Julia Ensesa Viñas, Virginia Ensesa Viñas, Carmen Ensesa Viñas, i als 

senyor Luis Samaranch Viñas, i Josep Ensesa Viñas, copropietaris de ple domini 

en un 14,285714% cadascun, de la finca situada al carrer de la Reina Amàlia núm. 

10; APROVAR com a preu de la compravenda l’import d'1.150.000,00 euros més 

l’import de 115.000,00 euros en concepte d’IVA, fent un total d'1.265.000,00 

euros; AUTORITZAR, DISPOSAR i ABONAR la despesa, amb càrrec a la 

corresponent partida pressupostària, a favor dels copropietaris i amb el règim de 

les participacions indivises que els hi correspon, d’acord amb el quadre annex, 

que s’adjunta; ENCARREGAR al Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona 

la rehabilitació de la finca i la posterior gestió i administració dels habitatges per 

tal de destinar-los a habitatges de lloguer social; FORMALITZAR la 

compravenda, prèvia cancel·lació d’aquells gravàmens quin manteniment suposin 

una càrrega econòmica per a la Corporació municipal; i INSCRIURE-LA en el 

Registre de la Propietat. 

 

12.- (2017/550)  ADQUIRIR, a títol de compravenda, en l’estat de càrregues actuals, a 

Comtex, SA (CIF núm. A-08056061), les finques ubicades en el carrer 

Encarnació 61-63 (finques registrals 28.615, 4.299, 5.666, 1.935 i 9.267 del 

Registre de la Propietat núm. 4), i el local identificat com element núm. 7 situat 

als baixos del carrer Reig i Bonet 12-14 (finca registral 32.194 del Registre de la 

Propietat núm.4); APROVAR com a preu de la compravenda del solar l’import de 

2.260.000,00 euros; més l’IVA corresponent i que ascendeix a l’import de 

474.600,00 euros; i com a preu de compravenda del local l’import de 240.000,00 

euros, més l’impost corresponent, fent un import total de la compra de 

2.974.600,00 euros; AUTORITZAR, DISPOSAR i ABONAR la despesa, amb 

càrrec a la corresponent partida pressupostària a favor de l’entitat propietària; 

FORMALITZAR la compravenda, prèvia cancel·lació d’aquells gravàmens el 

manteniment dels quals suposin una càrrega econòmica per a la Corporació 

municipal; ANOTAR aquesta adquisició a l’Inventari Municipal com a bé 

integrant del Patrimoni Municipal d’Urbanisme; i INSCRIURE-LA en el Registre 

de la Propietat. 

 

13.- (2017/532)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

i Alencop, SCCL, amb CIF F-66558263 per al Projecte ALENCOP pilot del 

sistema integral cooperatiu intervenció Socioeconòmic (SICISE), que instrumenta 

l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter 

excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 

17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general 

reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import 

d'1.371.940,62 euros, amb els objectius pel període 2017-2019 de dimensionar i 

desenvolupar l’activitat econòmica, consolidant i ampliant canals de recollida de 

ferralla i residus, esdevenir gestors de residus i implementar la preparació per la 

reutilització, aprofundir en la coresponsabilitat i adquisició de quotes d’autonomia 

personal i col·lectiva dels socis i sòcies d’Alencop i continuar amb el treball de 

teixir aliances dins l’àmbit comunitari i territorial; DECLARAR la no-inclusió en 

convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els informes que 
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consten a l'expedient; AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa d'1.371.940,62 

euros a favor d'Alencop, SCCL que es distribuirà en 567.351,85 euros l’any 2017, 

484.465,41 euros l’any 2018 i 320.123,36 euros l’any 2019, condicionat a 

l’existència de crèdit suficient i adequat, i significa el 56,53% del cost del Projecte 

per import de 2.427.069,43 euros; REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en 

el termini màxim de 3 mesos, a comptar des de la finalització de l'activitat 

realitzada, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat 

amb el pacte cinquè del conveni; FACULTAR el Comissionat d’Economia 

Cooperativa, Social i Solidària i Consum, Jordi Via Llop, per a la signatura del 

present conveni. 

 

 

ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ 

 

14.- (2017/880)  APROVAR el conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de 

Barcelona, la Generalitat de Catalunya mitjançant la Direcció General de 

Turisme, la Diputació de Barcelona, els Patronats territorials de turisme de les 

Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona, la Confederació Empresarial 

d’Hosteleria i Restauració de Catalunya, la Universitat Ramon Llull, la 

Universitat de Barcelona, la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona, la 

Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat 

Oberta de Catalunya, la Universitat Abat Oliba CEU, la Universitat Politècnica de 

Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, el Parc Científic i Tecnològic de 

Turisme i Oci de Catalunya -PCTTO- i el Consorci Turisme de Barcelona per al 

desenvolupament del sistema d’informació i intel·ligència turística de Barcelona, 

que es concreta en la generació d’un sistema d’informació complet i complex que 

incorpori les dades existents, que generi nous indicadors a partir de la informació 

disponible i que desenvolupi sistemes ad hoc per a qüestions específiques, la 

creació d’eines de transferència que canalitzin els fluxos entre els agents i grups 

d’interès en el sector i amb sectors afins, la configuració de mecanismes 

coordinats en forma de “xarxes instrumentals de coneixement i intel·ligència” que 

integrin institucions, empreses, universitats i centres de recerca. FACULTAR el 

Regidor d’Empresa i Turisme, Agustí Colom Cabau, per a la signatura del 

conveni. 

 

 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 

15.- (20170193)  INCOAR expedient informatiu per dilucidar possibles responsabilitats 

per incidències de la unió temporal d’empreses Instituto de Gestión Sanitaria SAU 

y Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz UTE, Ley 18/82 de 26 de Mayo, 

(UTE Fortpienc) produïdes en la seva gestió i administració de la residència i 

centre de dia municipal Fortpienc, respecte a la presumpta caiguda de la Sra. 

Clotilde Vidal Hernández. DESIGNAR instructora del procediment la Sra. Ester 

Quintana Escarrà, cap del Departament de Gent Gran de l’esmentada Direcció i el 

secretari del procediment, el Sr. Eduard Cabús i Vinyes, tècnic del Departament 

de Gent Gran i NOTIFICAR-LOS-HO. DONAR tràmit d’audiència al 

representant legal de la unió temporal d’empreses Instituto de Gestión Sanitaria 

SAU y Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz UTE, Ley 18/82 de 26 de 
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Mayo, (UTE Fortpienc), perquè pugui comparèixer en l’expedient en el termini de 

deu dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació 

d’aquest acord, pugui formular les al·legacions i presenti els documents i 

justificants que consideri adients. NOTIFICAR aquest acord als interessats. 

 

16.- (20170241)  APROVAR l’encomana de gestió a l’Institut d’Estudis Regionals i 

Metropolitans de Barcelona (IERMB) per a dur a terme estudis, treballs tècnics i 

enquestes associades al desenvolupament dels projectes europeus B-Mincome. 

AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa d'1.059.934,60 euros, amb càrrec a la 

partida 0201-23012-22703 del pressupost municipal de 2017, a favor de l’Institut 

d’Estudis Regionals i Metropolitans, amb CIF núm. P0800013E, dels quals 

265.609,32 euros corresponen a l’exercici 2017, 397.162,64 euros corresponen a 

l'exercici 2018 i 397.162,64 euros corresponen a l'exercici 2019, condicionats 

aquests dos darrers a l’existència de crèdit adequat i suficient, per a l’encomana 

de gestió abans indicada. FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Tinent 

d’Alcaldia de Drets Socials, per a la signatura de l’encomana, així com la de tots 

aquells documents que se’n derivin. 

 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

17.- (0836/17)  AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 30.000,00 

euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix 

document, a favor de Organización Mundial Ciudades y Gobiernos, amb NIF 

G63327696, per al desenvolupament del projecte "Secretaria de la Comissió 

Inclusió Social, Democràcia Participativa i Drets Humans (CGLU)". APROVAR 

el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i Organización 

Mundial Ciudades y Gobiernos, amb NIF G63327696, per al desenvolupament 

del projecte "Secretaria de la Comissió Inclusió Social, Democràcia Participativa i 

Drets Humans (CGLU), que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant 

concessió directa i amb caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 22.2. 

a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 6.1. a) 

de la normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de 

Barcelona, per un import de 30.000,00 euros. FACULTAR el Quart tinent 

d’Alcaldia, l’Il·lm. Sr. Jaume Asens i Llodrà, per a la signatura de l’esmentat 

conveni i qualsevol altre document que se’n derivi. REQUERIR l'entitat 

beneficiària per tal que presenti en data màxima 31 de març de 2018 el balanç 

econòmic i la memòria de funcionament, i la justificació dels fons rebuts. Aquesta 

haurà de contenir memòria d'actuació amb indicació de les activitats realitzades i 

resultats obtinguts i memòria econòmica simplificada que inclourà una relació 

classificada de les despeses i inversions de l'activitat, i relació d'altres ingressos i 

subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

18.- (20172058)  ATORGAR una subvenció, mitjançant concessió directa a la 

Coordinadora d’Entitats de Poble-sec amb NIF G59055525, amb la finalitat  de 

promoure i col·laborar en la gestió de les activitats del Centre Cívic El Sortidor, 
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amb aportació per part de l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Sants–

Montjuïc, de la quantitat de 74.000,00 euros, equivalent al 100% del cost total del 

projecte, essent la durada d’aquest projecte fins a 31 de desembre de 2018, 

d’acord amb els arts. 22.2.c) i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

General de Subvencions, i l’art. 6.2 de la Normativa general reguladora de les 

subvencions, aprovada pel Plenari del Consell Municipal d’aquest Ajuntament en 

sessió de 17 de desembre de 2010; AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 

74.000,00 euros corresponent l’import de 37.000,00 euros de l’1 de gener del 

2017 al 31 de desembre del 2017, i l’import de 37.000 euros de l’1 de gener del 

2018 al 31 de desembre del 2018, amb càrrec als Pressupostos del 2017 i 2018 i a 

les partides que s’indiquin amb el document comptable a favor de la 

Coordinadora d’Entitats de Poble-sec, amb NIF G59055525. En tractar-se d’un 

conveni de caràcter plurianual l’autorització o realització de la despesa haurà de 

ser subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius 

pressupostos; DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons 

d’interès públic justificades l’informe que consta a l’expedient; APROVAR el 

conveni adjunt que consta a l’expedient pel qual s'instrumenta l’atorgament de la 

subvenció; FACULTAR  la Regidora del Districte de Sants–Montjuïc, Ima. Sra. 

Laura Pérez i Castaño, per a la signatura d’aquest conveni; i REQUERIR l’entitat 

beneficiària per tal que, en el termini màxim de tres mesos a comptar des de 

l’acabament del termini per a la realització de l’activitat, presenti la justificació 

dels fons rebuts, així com el balanç econòmic i la memòria de funcionament de 

l’activitat subvencionada. 

 

 ES RETIRA la proposta precedent. 

 

Districte de les Corts 

 

19.- (C109-2017-0006) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

i l’”Associació de Veïns i Veïnes Les Corts Sud” per a l’ús de la taula d’hort urbà 

núm. 22 situada al passatge Felipe de Paz, amb vigència de dos anys a comptar 

des de la data de la seva signatura. FACULTAR l'Il·lm. Sr. Agustí Colom i 

Cabau, Regidor del Districte de les Corts, per a la signatura de l’esmentat 

Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin. DONAR-NE 

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

 

20.- (C109-2017-0007) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

i l’entitat “Taller Ocupacional Ariadna” per a l’ús de vuit taules d’hort urbà, 

assenyalades amb els números 1 al 8 i situades al passatge Felipe de Paz, amb 

vigència de dos anys a comptar des de la data de la seva signatura. FACULTAR 

l'Il·lm. Sr. Agustí Colom i Cabau, Regidor del Districte de les Corts, per a la 

signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n 

derivin. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

21.- (157/2016)  ANUL·LAR part autorització i disposició de despesa del contracte 

número 16004298 que té per objecte la direcció, la promoció, la dinamització i 

organització de les activitats de caire cultural, artístic i socioculturals del Centre 
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Cívic Teixonera per un import de 42.518,30 euros, IVA inclòs, amb càrrec al 

Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document; ADJUDICAT a 

QSL Serveis Culturals SLU, amb NIF B60641925, atesa la reducció de termini 

d’execució del contracte de l’1 de març al 30 d’abril de 2017, i que no serà 

necessari exhaurir la totalitat del pressupost previst per l’any 2017. 

 

Districte de Sant Andreu 

 

22.- (09-CONV-561.1/2017) APROVAR l’addenda al Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 

de Barcelona –Districte de Sant Andreu i l’Associació sociocultural l’Altre 

Festival, per a la realització del Projecte “L’altre Festival internacional d’arts 

escèniques i salut mental”, corresponent a les edicions 2017, 2018 i 2019, d’1 de 

juny de 2017, per tal d’especificar el moment de pagament de la subvenció 

atorgada; FACULTAR la regidora del Districte de Sant Andreu per a la signatura 

de l’esmentat conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin. 

 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

23.- (20170389)  ENCARREGAR a Solucions Integrals per als Residus, SA (SIRESA) els 

serveis de suport a la gestió i el desenvolupament de les actuacions de la 

campanya de reducció del soroll d’oci nocturn a Barcelona per els anys 2017 i 

2018 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 743.789,86 euros amb 

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

Solucions Integrals per als Residus, SA amb NIF A62439807, per a fer front a les 

despeses derivades d’aquest encàrrec de gestió. PUBLICAR aquest encàrrec al 

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

 

24.- (17ju46)  RESOLDRE les peticions de subvencions sol·licitades per 339 persones 

propietàries d’habitatges ubicats a Barcelona i posats a disposició de la Borsa 

d’habitatge de Lloguer Social i de la Borsa Jove de Barcelona, a l’empara de les 

bases reguladores per a l’atorgament de subvencions a les persones propietàries 

d’habitatges de la Borsa Jove d’habitatge de Barcelona o de la Borsa d’habitatge 

de lloguer social de Barcelona, de conformitat i pels motius que figuren a 

l’informe tècnic emès el 31 de maig de 2017 i que s’incorpora a l’expedient, en el 

sentit que figura a les relacions designades com a annexos núm. 1 i núm. 2 de 

l’esmentat informe. ATORGAR les subvencions sol·licitades per 324 persones 

propietàries en les quantitats que figuren detallades i desglossades en l’annex 

núm. 1, per un import total de 48.125,47 euros quantitat equivalent al cinquanta 

per cent de la quota líquida de l’Impost sobre Béns Immobles per l’any 2016. 

AUTORITZAR el pagament de la quantitat de 48.125,47 euros, distribuïda tal 

com figura detallada en l’annex núm. 1. DONAR trasllat de l’expedient a 

Barcelona Gestió Urbanística, SA, ens instrumental de l’Ajuntament de 

Barcelona, perquè pugui efectuar els pagaments de les subvencions atorgades, 

mitjançant abonament al compte corrent de cada sol·licitant. DENEGAR les 

subvencions sol·licitades per les 15 persones propietàries relacionades en l’annex 

núm. 2, per no complir totes les condicions i requisits establerts a les bases 
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reguladores de l’atorgament d’aquesta subvenció, pels motius i raonaments 

explicitats en l’esmentat informe i annex núm. 2. 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

25.- (16PL16408)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla Especial de Protecció del 

Patrimoni Arquitectònic, Històric, Artístic, al Districte 1, de Ciutat Vella, per a 

incorporar el Patrimoni Industrial del Raval (Fàbriques i Cases-Fàbrica), 

d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LO al públic pel termini de dos mesos; 

PRECISAR que l’esmentat termini s’amplia en un mes en cas que coincideixi 

totalment o parcialment amb el mes d’agost; SOTMETRE’L al Consell Municipal 

per a la seva aprovació definitiva; PRORROGAR, de conformitat amb l’article 

73.2 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 

de 3 d’agost, i d’acord amb les determinacions de l’informe de la Direcció de 

Serveis de Planejament que consta a l’expedient i a efectes de motivació 

s’incorpora a aquest acord, la suspensió de la tramitació de plans urbanístics 

derivats concrets, de projectes de gestió  urbanística i d'urbanització, i de 

l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys  i  de llicencies i/o 

comunicats en els termes que es detallen en el quadre "Abast de la suspensió de 

llicencies i comunicats per a la formulació de la Modificació del Pla Especial de 

Protecció del Patrimoni Arquitectònic, Històric, Artístic, al Districte 1, de Ciutat 

Vella, per a incorporar el Patrimoni Industrial del Raval (Fàbriques i Cases-

Fàbrica). Fase d’aprovació inicial" que s'annexa a aquest acord i forma part del 

mateix; AMPLIAR la suspensió als elements que es relacionen tot seguit, tal com 

s’especifica a l’esmentat informe de la Direcció de Serveis de Planejament que 

serveix de motivació: Núm. 3. C) Botella, 18-18bis. Casa-Fàbrica Alabau;  núm.4. 

c) Carme, 106. Casa-Fàbrica Erasme de Gònima; Núm.16 c) Hospital, 99,  Sant 

Rafael, 18-20. Casa i Passatge Martorell; Núm.19 La Rambla, 45-47, c) Unió, 3-5. 

Fàbrica Perrenod; Núm. 30 c) Paloma, 22; Tigre 27. La Paloma (Saló de Ball La 

Paloma); Núm. 38 c) Reina Amàlia, 29bis,  Lleialtat, 6-6bis. Casa-Fàbrica Vidal; 

Núm. 39 c) Reina Amàlia, 38-38bis. Casa-Fàbrica Estruch; Núm. 40 c) Riereta, 

32. Fàbrica Huguet, Petit, Guillamot i Cia; Núm.45 c)  Riereta, 33-37,  Sant Pau, 

80-84. Casa-Fàbrica Gassó (Fàbrica Tous); Núm.46 c) Robador, 29-31. Casa-

Fàbrica Roig; Núm.48 Ronda de Sant Pau 46. Fàbrica Pere Colomer; Núm. 52 c) 

Sant Oleguer, 10; Tàpies, 4. Fàbrica Ricard; Núm. 58 c) Tallers, 22-22bis. Casa 

Magarola; Núm. 59 c) Tallers, 45. Casa Fàbrica Tarrés; Núm. 60 c) Tàpies, 6. 

Magatzems Nadal; i Núm. 64 c) Valldonzella, 47; Lleó, 19-2. Fàbrica Molins; 

DETERMINAR que resta exclòs d'aquesta suspensió, l'atorgament de llicencies 

d'obres sol·licitades i els comunicats presentats amb anterioritat a l'entrada en 

vigor de l’acord de suspensió de llicències potestativa prèvia; DETERMINAR 

que els àmbits de suspensió són els delimitats i grafiats en el plànol de suspensió 

que figura a l'expedient, elaborat de conformitat amb el punt 3 de l'esmentat 

article 73 del TRLU; DETERMINAR, també, a l’empara de l’article 74.1 del Text 

Refós de la Llei d’Urbanisme, que el termini de la suspensió serà, com a màxim, 

de dos anys a comptar des de les respectives publicacions al BOPB de l’acord de 

suspensió potestativa prèvia i del present acord; PRECISAR, de conformitat amb 

l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme que, no obstant això, es 

podran tramitar instruments o atorgar llicències fonamentades en el règim vigent 
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que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament que s’aprova 

inicialment i PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona; i DONAR-NE compte d’aquest acord a la Comissió d’Ecologia, 

Urbanisme i Mobilitat 

 

26.- (OS01067)  RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació 

pública de l’Ordenació Singular de Terrasses del carrer Requesens, al Districte de 

Ciutat Vella de Barcelona, amb iniciativa del Districte, en el sentit que, 

justificadament i raonadament, figura als informes tecnicojurídics que consten a 

l’expedient i que es donen per reproduïts. APROVAR definitivament a l’empara 

de l’article 79 de l’Ordenança de Terrasses, l’Ordenació Singular de Terrasses del 

carrer Requesens, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona d’iniciativa municipal, 

segons el text que consta com a annex a la present proposta. NOTIFICAR el 

present acord a les persones que han comparegut durant el tràmit d’informació 

pública. PUBLICAR el present acord i el text íntegre de l’Ordenació Singular de 

Terrasses del carrer Requesens per a la seva eficàcia, al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona i a la pàgina web del Districte de Ciutat Vella, en 

compliment de l’article 80 de l’Ordenança de Terrasses. DONAR compte 

d’aquest acord al Consell Municipal. 

 

 ES RETIRA la proposta precedent. 

 

27.- (OS03013)  RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació 

pública de l’Ordenació Singular de la plaça de la Barceloneta, al Districte de 

Ciutat Vella de Barcelona, amb iniciativa del Districte, en el sentit que, 

justificadament i raonadament, figura als informes tecnicojurídics que consten a 

l’expedient i que es donen per reproduïts. APROVAR definitivament a l’empara 

de l’article 79 de l’Ordenança de Terrasses, la l’Ordenació Singular de Terrasses 

de la plaça de la Barceloneta, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona d’iniciativa 

municipal, segons el text que consta com a annex a la present proposta. 

NOTIFICAR el present acord a les persones que han comparegut durant el tràmit 

d’informació pública. PUBLICAR el present acord i el text íntegre de l’Ordenació 

Singular de Terrasses de la plaça de la Barceloneta per a la seva eficàcia, al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i a la pàgina web del Districte de 

Ciutat Vella, en compliment de l’article 80 de l’Ordenança de Terrasses. DONAR 

compte  d’aquest acord al Consell Municipal. 

 

ES RETIRA la proposta precedent. 

 

28.- (OS03029-OS03048) RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació 

pública de l’Ordenació Singular de Terrasses de la plaça de les Olles i el carrer 

Rere Palau, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, amb iniciativa del Districte, 

en el sentit que, justificadament i raonadament, figura als informes tecnicojurídics 

que consten a l’expedient i que es donen per reproduïts. APROVAR 

definitivament a l’empara de l’article 79 de l’Ordenança de Terrasses, l’Ordenació 

Singular de Terrasses de la plaça de les Olles i el carrer Rere Palau, al Districte de 

Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa municipal, segons el text que consta com a 

annex a la present proposta. NOTIFICAR el present acord a les persones que han 

comparegut durant el tràmit d’informació pública. PUBLICAR el present acord i 
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el text íntegre de l’Ordenació Singular de Terrasses de la plaça de les Olles i el 

carrer Rere Palau per a la seva eficàcia, al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona, i a la pàgina web del Districte de Ciutat Vella, en compliment de 

l’article 80 de l’Ordenança de Terrasses. DONAR compte d’aquest acord al 

Consell Municipal. 

 

ES RETIRA la proposta precedent. 

 

29.- (OS03040)  RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació 

pública de l’Ordenació Singular de Terrasses de la plaça Sant Pere, al Districte de 

Ciutat Vella de Barcelona, amb iniciativa del Districte, en el sentit que, 

justificadament i raonadament, figura als informes tecnicojurídics que consten a 

l’expedient i que es donen per reproduïts. APROVAR definitivament a l’empara 

de l’article 79 de l’Ordenança de Terrasses, l’Ordenació Singular de Terrasses de 

la plaça Sant Pere al Districte de Ciutat Vella de Barcelona d’iniciativa municipal, 

segons el text que consta com a annex a la present proposta. NOTIFICAR el 

present acord a les persones que han comparegut durant el tràmit d’informació 

pública. PUBLICAR el present acord i el text íntegre de l’Ordenació Singular de 

Terrasses de la plaça Sant Pere, per a la seva eficàcia, al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona i a la pàgina web del Districte de Ciutat Vella, en 

compliment de l’article 80 de l’Ordenança de Terrasses. DONAR compte 

d’aquest acord al Consell Municipal. 

 

ES RETIRA la proposta precedent. 

 

30.- (OS03075)  RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació 

pública de l’Ordenació Singular de Terrasses del carrer Consolat Mar, al Districte 

de Ciutat Vella de Barcelona, amb iniciativa del Districte en el sentit que, 

justificadament i raonadament, figura als informes tecnicojurídics que consten a 

l’expedient i que es donen per reproduïts. APROVAR definitivament a l’empara 

de l’article 79 de l’Ordenança de Terrasses, l’Ordenació Singular de Terrasses del 

carrer Consolat Mar al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa 

municipal, segons el text que consta com a annex a la present proposta. 

NOTIFICAR el present acord a les persones que han comparegut durant el tràmit 

d’informació pública. PUBLICAR el present acord i el text íntegre de l’Ordenació 

Singular de Terrasses del carrer Consolat Mar per a la seva eficàcia, al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona i a la pagina web del Districte de Ciutat 

Vella, en compliment de l’article 80 de l’Ordenança de Terrasses. DONAR 

compte d’aquest acord al Consell Municipal. 

 

ES RETIRA la proposta precedent. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

31.- (08GU64 Peça Separada) DESESTIMAR les al·legacions formulades per la Sra. Mercedes 

Cuyás Palazón, en nom i representació dels Srs. Juan i Jesús Zaragoza Alcazar, 

Beatriz Alarcón Fernández, Alejo Molina Reche, Carmen Fernández Méndez i 

Vicente Masip Clemente, Francisco Narciso López, Valentin Polo Pagès, Juan i 

José Valero Zaragoza, Ma Josefa Alcázar García, Andrés Mulero Campoy, J. 
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Francisco i Bernardo Mulero Casquet, Pedro Serrano Caparrós, José i Antonio 

Campoy Galícia, Maria Pérez López, Andrés Ortega García, Iglesia Cristiana 

Evangélica del Dios Vivo, Ana i Miguel Serrano Jiménez, durant el termini 

d’informació pública i audiència als interessats de la resolució d’aprovació inicial 

de la Modificació del Projecte de reparcel·lació, modalitat compensació, del 

Polígon d’actuació urbanística del Pla de millora urbana del Sector 10, de la 

Modificació del Pla general metropolità per a la transformació urbanística de la 

Marina de la Zona Franca, pels motius que, justificadament i raonada, figuren en 

l’informe del Departament de projectes de la Direcció de serveis de gestió 

urbanística de 6 de juny de 2017, que consta en l’expedient i que es dóna per 

íntegrament reproduït. APROVAR definitivament de conformitat amb l’article 

168.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 

Llei d’Urbanisme, l’esmentada Modificació del Projecte de reparcel·lació, 

consistent en donar compliment a la decisió de les Sentències núm. 150 i 222 

dictades, el 10 de març de 2016 i el 31 de març de 2016, per la Secció Tercera de 

la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya. PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i en un 

diari dels de més circulació de la província. NOTIFICAR-LO individualment a 

cadascun dels interessats en l’expedient. DONAR-NE compte a la Comissió 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

32.- (CONV-0520170005)  APROVAR l’acord d’intencions i actuacions per a l’execució de les 

obres d’urbanització del Camí de la Gírgola a subscriure entre l’Ajuntament de 

Barcelona (Districte de Sarrià-Sant Gervasi) i els propietaris de les finques 

afectades per la mateixa, en els termes establerts en el document que s’annexa, i 

FACULTAR l’Ilm. Sr. Daniel Mòdol i Deltell, regidor del Districte de Sarrià-Sant 

Gervasi, per a la signatura  de l'acord d'intencions. 

 

Districte de Gràcia 

 

33.- (6BC 2017/011) APROVAR el Projecte constructiu de les instal·lacions i serveis del nou 

Centre de Control de Mobilitat i Emergències al carrer Torrent de l’Olla, al 

Districte de Gràcia de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe 

Tècnic del Projecte, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes 

es dóna per reproduït, per un import d’1.424.594,20 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); 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 la 

Corporació; i ENCARREGAR la societat municipal BIMSA la gestió de 

l’actuació. 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

34.- (17PL16468)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic de concreció del tipus i 
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ordenació de l’equipament del passeig Maragall 295, promogut per Alter Assets, 

SL; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; PRECISAR que l’esmentat 

termini s’amplia en un mes en cas que coincideixi totalment o parcialment amb el 

mes d’agost; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació 

definitiva; i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i 

Mobilitat. 

 

Districte de Sant Andreu 

 

35.- (9BD 2016/024) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització de la plaça 

Trinitat, al Districte de Sant Andreu, d’iniciativa municipal, d’acord amb 

l’Informe de Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que 

aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost d'1.360.259,04 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 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; i ACLARIR que en aquest còmput no es tindran en compte els dies 

corresponents al mes d’agost. 

 

36.- (9BD 2016/160) APROVAR inicialment el Projecte executiu del trasllat del col·lector 

existent al carrer Pare Manyanet (entre el carrer de Santa Coloma i el carrer de 

Virgili), barri de la Sagrera, al Districte de Sant Andreu, 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 2.377.154,44 

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 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; i ACLARIR que en aquest còmput  no es 

tindran en compte els dies corresponents al mes d’agost. 

 

37.- (9BD 2016/185) APROVAR inicialment el Projecte executiu de la reforma dels locals de 

la planta baixa de l’edifici ubicat al carrer Alfarràs 30-38, per a convertir-lo en un 

casal de gent gran, al Districte de Sant Andreu, d’iniciativa municipal, d’acord 

amb l’Informe de Conformitat tècnica del Projecte que figura a l’expedient 

administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost 

d'1.330.594,78 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 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; i ACLARIR que en aquest còmput no es 

tindran en compte els dies corresponents al mes d’agost. 
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Districte de Sant Martí 

 

38.- (17GU05)  DESESTIMAR les al·legacions formulades per la Sra. Anna Saballs 

Nadal, en nom i representació dels Srs. Josefina Alier Uriach, Montserrat Ferrer 

Ribas, Dionisio Ruibal Devigo, Francisco Cubel Aguirre, Jaime Fradera Ventura, 

Antonio Villalba Vernal, Adolfina Guerrero Jiménez, José M Pallejà Morales i 

Francisco Mas Sarrió, durant el tràmit d’informació pública i audiència als 

interessats de la resolució de la Cinquena Tinenta d’Alcaldia de l’1 de març de 

2017, pels motius que, justificadament i raonada, figuren en l’informe del 

Departament de projectes de la Direcció de serveis de gestió urbanística, de 8 de 

juny de 2017, que consta en l’expedient i que es dóna per íntegrament reproduït. 

APROVAR definitivament, a l’empara de 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 

3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 125.2 

del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’urbanisme, els Estatuts i les Bases d’actuació i, APROVAR la constitució de la 

Junta de compensació del Polígon d’actuació urbanística delimitat en el Pla de 

millora urbana de l'àmbit comprès entre els carrers Guipúscoa, Ca N'Oliva, de 

Binèfar i el límit del terme municipal de Sant Adrià del Besòs, formalitzada 

mitjançant escriptura pública atorgada el 17 de febrer de 2017, davant el Notari de 

l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, el senyor José-Vicente Galdón Garrido, amb 

núm. 333 del seu protocol. REQUERIR, de conformitat amb l’article 190.1 del 

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’urbanisme, els propietaris que no hagin sol·licitat la seva incorporació a la 

Junta, perquè la sol·licitin, si ho volen, en el termini d’un mes des de la 

notificació d’aquest acord, amb l’advertiment contingut a l’article 10.2 dels 

Estatuts en relació a la Base 3a d’acord amb el que estableix l’article 136 del 

Reglament abans esmentat. DESIGNAR representant d’aquesta Administració en 

l’òrgan rector de la Junta de Compensació, la Cap de Departament de projectes de 

la Direcció de serveis de gestió urbanística, la Sra. Lourdes Madir i García. 

DONAR trasllat a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del 

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, de la 

documentació relacionada a l’article 192.1 del Reglament de la Llei d’urbanisme, 

als efectes de la inscripció, en el Registre d’Entitats Urbanístiques 

Col·laboradores, de la Junta de Compensació. PUBLICAR aquest acord al 

Butlletí Oficial de la Província, amb inserció del Projecte d’Estatuts i Bases 

d’actuació aprovats definitivament, i en un dels diaris de més circulació de la 

província. NOTIFICAR-LO individualment a cadascun dels interessats en 

l’expedient. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i 

Mobilitat. 

 

39.- (17GU/CON08) APROVAR el conveni d’execució d’obra d’urbanització del Projecte 

executiu d’urbanització del Subsector I del Sector PMU Perú-Pere IV – Camí de 

Ca l’Isidret (Fase I), inclòs en la MPGM 22@, Districte d’activitats 22@, a 

formalitzar amb Parque Empresarial Cristalia, SL, en representació de la 

comunitat de reparcel·lació del referit àmbit de gestió, a executar en la modalitat 

de compensació bàsica. SOTMETRE’L a informació pública pel termini d’un 

mes, mitjançant inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona, en un dels diaris de més circulació de la província i al Tauler d’edictes 
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de la Corporació. FACULTAR la Cinquena Tinenta d’Alcaldia, Ima. Sra. Janet 

Sanz Cid, per a la seva signatura. 

 

40.- (10BC 2017/004) APROVAR definitivament 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; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província 

(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. 

 

b) Mocions 

 

 

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

a les tretze hores i trenta minuts. 

 


