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Ref:CG 3/18 

 

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

Barcelona, el dia 25 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 la Ima. Sra. Tinenta d'Alcaldia, 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, assistits pel Secretari General, Sr. Jordi Cases i Pallarés, que certifica. 

 

 Excusen la seva absència els Ims. Srs. i la Ima. Sra. Tinents/a d’Alcaldia, 

Gerardo Pisarello Prados, Jaume Asens Llodrà i Janet Sanz Cid i l’Im. Sr. 

Regidor, Eloi Badia Casas. 

 

 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 18 de gener 

de 2018, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; 

i S'APROVA. 

 

 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

B) Part Informativa 

 

a) Despatx d'ofici 

 

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

COMUNIQUEN les resolucions següents: 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

1.- BIMSA  (010.1619.170 Lot 2) El Conseller Delegat de BIMSA, el 13 de novembre de 

2017, ha resolt ADJUDICAR a Laviña – de la Villa Arquitectura, SLP els Serveis 

de redacció del projecte bàsic, del projecte executiu i de la possible direcció 

d’obra dels equipaments de primera acollida per a persones sense llar, i de la 

urbanització dels espais exterior de les parcel·les, Lot 2 (Zona Franca), per un 

import de 148.686,19 euros (IVA exclòs) que es correspon a 39.293,96 euros en 

concepte del projecte bàsic, 5.383,78 euros en concepte de llicència ambiental, 

5.383,78 euros en concepte de documents de sostenibilitat i medi ambient, 

17.554,48 euros en concepte d’estudi de seguretat i salut, 81.070,419 euros en 
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concepte de projecte d’execució i projecte d’instal·lacions i certificació 

energètica, i pel termini d’1 mes per a la redacció del projecte bàsic i llicència 

ambiental i de 2 mesos per a la redacció de documents de sostenibilitat i medi 

ambient, estudi de seguretat i salut, projecte d’execució i projecte d’instal·lacions 

i certificació energètica. 

 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

2.- BIMSA  (010.1619.170 Lot 1) El Conseller Delegat de BIMSA, el 13 de novembre de 

2017, ha resolt ADJUDICAR a Estudio Vivas Arquitectos, SCP, SL els Serveis 

de redacció del projecte bàsic, del projecte executiu i de la possible direcció 

d’obra dels equipaments de primera acollida per a persones sense llar, i de la 

urbanització dels espais exterior de les parcel·les, Lot 1 (c. Cister), per un import 

de 146.357,45 euros (IVA exclòs) que es correspon a 38.678,51 euros en concepte 

del projecte bàsic, 5.299,45 euros en concepte de llicència ambiental, 5.299,45 

euros en concepte de documents de sostenibilitat i medi ambient, 17.279,53 euros 

en concepte d’estudi de seguretat i salut, 79.800,42 euros en concepte de projecte 

d’execució i projecte d’instal·lacions i certificació energètica, i pel termini d’1 

mes per la redacció del projecte bàsic i llicència ambiental i de 2 mesos per la 

redacció de documents de sostenibilitat i medi ambient, estudi de seguretat i salut, 

projecte d’execució i projecte d’instal·lacions i certificació energètica. 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

3.- BIMSA (050.1619.185) El Conseller Delegat de BIMSA en representació del Consell 

d’Administració, el 14 de desembre de 2017, ha resolt INICIAR la licitació per a 

la contractació de les Obres relatives al projecte d’arranjament de l’àmbit del Mas 

Ravetllat al Barri del Guinardó al Districte d’Horta-Guinardó amb mesures de 

contractació pública sostenible amb un pressupost de licitació de 6.107.138,31 

euros, IVA exclòs que incloent IVA ascendeix a la quantitat de 7.389.637,35 

euros. 

 

4.- BIMSA (050.1619.188) El Conseller Delegat de BIMSA, el 14 de desembre de 2017, ha 

resolt INICIAR la licitació per a la contractació de les Obres relatives al projecte 

executiu per a la implantació d’unes escales mecàniques al carrer Mare de Déu 

dels Àngels, amb el carrer de Sant Dalmir, al Barri de la Teixonera amb mesures 

de contractació pública sostenible al Districte d’Horta-Guinardó, amb un 

pressupost de licitació de 881.779,89 euros, IVA exclòs que incloent IVA 

ascendeix a la quantitat d'1.066.953,67 euros. 

 

5.- BIMSA (050.1619.194) El Conseller Delegat de BIMSA, el 20 de desembre de 2017, ha 

resolt INICIAR la licitació per a la contractació de les Obres relatives al projecte 

executiu d’implantació d’unes escales mecàniques a les actuals escales dels 

Canadencs, al barri de la Teixonera, al Districte d’Horta-Guinardó amb mesures 

de contractació pública sostenible amb un pressupost de licitació d'1.258.132,13 

euros, IVA exclòs que incloent IVA ascendeix a la quantitat d’1.522.339,88 

euros. 

 

Districte de Nou Barris 
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6.- BIMSA (055.1619.200) El Conseller Delegat de BIMSA, el 18 de desembre de 2017, ha 

resolt INICIAR la licitació per a la contractació de les Obres relatives al projecte 

de reurbanització del carrer d’Almansa entre el carrer de Joan Riera i la via 

Favència i el projecte executiu de la reurbanització del carrer de Nou Pins, entre el 

carrer d’Argullós i el carrer del Conveni, al Districte de Nou Barris, amb mesures 

de contractació pública sostenible, amb un pressupost de licitació d'1.677.811,54 

euros, IVA exclòs que incloent IVA ascendeix a la quantitat de 2.030.151,96 

euros. 

 

Districte de Sant Martí 

 

7.- BIMSA (244.1619.047) El Conseller Delegat de BIMSA, el 14 de desembre de 2017, ha 

resolt INICIAR la licitació per a la contractació de les Obres relatives al projecte 

executiu de reurbanització i infraestructura del carrer Pere IV, entre el carrer 

Josep Pla i rambla Prim (tram 8), al Districte de Sant Martí amb mesures de 

contractació pública sostenible amb un pressupost de licitació de 4.150.365,94 

euros, IVA exclòs que incloent IVA ascendeix a la quantitat de 5.021.942,79 

euros. 

 

8.- BIMSA (070.1619.272) El Conseller Delegat de BIMSA en representació del Consell 

d’Administració, el 18 de desembre de 2017, ha resolt INICIAR la licitació per a 

la contractació de les Obres d’execució de la Biblioteca Gabriel García Márquez 

al carrer Concili de Trento, al Districte de Sant Martí, amb mesures de 

contractació pública sostenible amb un pressupost de licitació de 7.975.600,98 

euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat de 9.650.477,19 

euros. 

 

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.- (35/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per el Sr. Julio López Gude 

(mat. 5062403) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la 

categoria professional de Tècnic Mitjà en Enginyeria, amb destinació al 

Departament d’Administració Interna de l’Institut Municipal d’Hisenda, on ocupa 

un lloc de treball de Tècnic 4 (80.40.OP.20) i dues activitats privades per compte 

propi, una de treball d’oficina tècnica, aixecaments topogràfics, amidaments, 

estudis de traçat i una altra de formació de diferents tipus de software (AutoCAD, 

Revit, ISPOL, Civil3D, altres aplicacions BIM- Building Information Modelling). 

Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, 

s’exclou de l’exercici de l’activitat privada de treballs d’oficina tècnica, 
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aixecaments topogràfics, amidaments, estudis de traçat, 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 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. 

 

2.- (37/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per el Sr. Albert Ortiz 

Muñoz (mat. 5100036) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, 

amb la categoria professional de Gestor d’Administració General, amb destinació 

al Departament de Relacions amb el Contribuent de l’Institut Municipal 

d’Hisenda, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 4 (80.40.GA.10) i l’activitat 

privada per compte propi: publicitat online. 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.- (1120/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. M Roser Vaqué 

Pons (mat. 76376) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, 

amb la categoria professional de TS Dret, amb destinació al Departament de 

Transparència de la Gerència de Recursos, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 3 

(80.30.SJ.10) les funcions pròpies d’un lloc base de la seva categoria i l’activitat 

privada per compte propi d’advocada. No podrà ostentar, per sí mateixa 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 
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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. 

 

4.- (1304/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Eva Boix 

Dalmau (mat. 76008) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, 

amb la categoria professional de Tècnica Mitjana en Arquitectura, amb destinació 

al Departament d’Obres i Manteniment  del Districte de Sant Martí, on ocupa el 

lloc de treball de Tècnica 4 (80.40.OP.20) i una activitat privada per compte propi 

com a arquitecta tècnica a la província d’Osca. Per tal d'evitar possibles 

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

l’activitat privada d’arquitecta tècnica, 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 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. 

 

5.- (0001/15)  MODIFICAR l’acord adoptat per la Comissió de Govern en sessió de 14 

de desembre de 2017, relatiu a l’aprovació de la pròrroga, de l’acord marc amb 

número de contracte 14002257, que té per objecte la contractació de la prestació 

de serveis postals demandats per l’Ajuntament de Barcelona i el conjunt d’entitats 

que integren el seu sector públic depenent, adjudicat a l’empresa Unipost, SA, 

amb número de NIF A62690953, en el sentit de vincular el termini de finalització 

de la pròrroga a la formalització del nou contracte que permeti donar continuïtat al 

servei. 

 

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

el document de 25 de gener de 2018. 

 

7.-   DONAR-SE PER ASSABENTAT i COMUNICAR a l’empresa SABA 

Car Park, S.L. l’informe emès pels Serveis Jurídics Municipals, i confirmat per la 

Comissió municipal de Control de la gestió de Barcelona d’Aparcaments 

Municipals, SA (BAMSA), en el sentit que no és necessària cap comunicació o 

autorització de l’òrgan de contractació de l’Ajuntament de Barcelona per a la 

transmissió d’accions entre els accionistes actuals de SABA Infraestructuras, S.A. 

o bé per la transmissió d’accions de SABA Infraestructuras, S.A. a un tercer. Tot 

això en els termes de la sol·licitud d’informació presentada, i de conformitat amb 

l’informe dels Serveis Jurídics municipals, del qual es donarà trasllat a l’empresa 

SABA Car Park, S.L. 

 

8.- (FB 02)  APROVAR, a l'empara de l'article 109 de la Llei 39/2015, del 
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Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la 

rectificació dels errors de transcripció en la regulació dels preus públics dels 

serveis d’equipaments de Districte i de les instal·lacions esportives municipals per 

a 2018, aprovades per la Comissió de Govern de 14 de desembre de 2017 i 

publicada al Butlletí Oficial de la Província el 27 de desembre de 2017; i en la 

rectificació d’errors de la regulació dels preus privats de BSM, Mercabarna i 

Sistema Municipal d’Arxius per a 2018 aprovada per la Comissió de Govern de 

28 de desembre de 2017 i publicada al Butlletí Oficial de la Província el 10 de 

gener de 2018, que s’indiquen en l’annex. 

 

9.- (2017/619)  APROVAR l’encàrrec de gestió a Patronat Municipal d’Habitatge, del 

següent projecte emmarcat en el Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-

2020, d’acord amb les prescripcions generals de l’encàrrec que deriven de l’acord 

de la Comissió de Govern de 20 de juliol de 2017: Operació: Sistema informàtic 

associat a la gestió dels serveis d’habitatge. PUBLICAR aquesta resolució al 

BOPB i a la Gaseta municipal. 

 

10.- (3-002/2018)  APROVAR les modificacions de crèdit de l’expedient núm. 3-002/2018, 

consistent en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017 per a l’exercici 2018, d’import 

271.000,00 euros, per atendre despeses del programa per al foment de les 

relacions de proximitat i veïnatge del Districte de Ciutat Vella, de conformitat 

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

a l’expedient, referència comptable núm. 18011091; i PUBLICAR aquest acord a 

la Gaseta Municipal. 

 

11.- (3-003/2018)  APROVAR l’expedient núm. 3-003/2018 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017 per a l’exercici 2018, d’import 

590.000,00 euros, per fer front a despeses del programa “Pla de veïnatge a l’espai 

públic” del Districte de Ciutat Vella, de conformitat amb la documentació i amb 

la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 

comptable núm. 18011191; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

12.- (3-005/2018)  APROVAR l’expedient núm. 3-005/2018 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017 per a l’exercici 2018, d’import 

12.441,33 euros, per fer front a despeses del contracte de serveis en la gestió de 

l’equipament Casa de la Barceloneta 1761 del Districte de Ciutat Vella, de 

conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 18011291; i 

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

Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

13.- (3-008/2018)  APROVAR l’expedient núm. 3-008/2018 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017 per a l’exercici 2018, d’import 

1.500.000,00 euros, per fer front a despeses del Servei Multiconsulta de l’Àrea de 



 

Ref:CG 3/18 

v.  25- 1- 2018 

 12: 5 

7 

Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència, de conformitat amb la 

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

l’expedient, referència comptable núm. 18011691; i PUBLICAR aquest acord a la 

Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

14.- (3-009/2018)  APROVAR les modificacions de crèdit de l’expedient núm. 3-009/2018, 

consistent en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017 per a l’exercici 2018, d’import 

2.700.000,00 euros, per atendre despeses de projectes de despesa corrent de 

l’Institut Municipal d’Informàtica, de conformitat amb la documentació i amb la 

distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 

comptable núm. 18011791; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 

15.- (2018-01/01)  APROVAR el Protocol de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona per a la participació en l’operador 

metropolità d’habitatge de lloguer, que té per objecte l’inici i l’impuls de 

l’expedient d’activitat econòmica que preveuen desenvolupar conjuntament les 

dues administracions, per a la participació en una societat d’economia mixta 

destinada a impulsar els grans projectes de promoció d’habitatge públic a tots els 

municipis metropolitans, inclosa Barcelona. 

 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

16.- (0005/2017)  PRORROGAR l’acord marc, amb núm. de contracte 16004383, que té 

per objecte la gestió dels tràmits de mediació en relació a la provisió 

d’establiments d’allotjament de la ciutat de Barcelona i rodalies per cobrir les 

necessitats d’acolliment urgent i no ajornable de persones o famílies en risc 

d’exclusió social i vulnerabilitat, en virtut del que preveu l’article 23.2 i 303 del 

TRLCSP, per un termini que va de l’1 de març de 2018 a l’11 de març de 2019, 

en virtut del que preveu la clàusula 3 del Plec de clàusules administratives 

particulars i en atenció a les raons indicades als informes emesos per la Gerència 

de Drets Socials de 20 de desembre de 2017 i la Gerència de Drets de Ciutadania, 

Participació i Transparència de 13 de desembre de 2017 i amb la conformitat del 

contractista, Snow Travel, SA, amb NIF A58734872, segons compareixença de 

27 de desembre de 2017. 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

17.- (20182002)  INICIAR l'expedient per a la contractació de la Gestió del servei per al 

foment de les relacions de proximitat i el veïnatge al Districte de Ciutat Vella, de 

l'1 de maig de 2018 al 31 de desembre de 2019, amb núm. de contracte 17006849, 

mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un 

pressupost total de licitació de 2.578.553,23 euros, IVA inclòs; APROVAR les 

actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives 
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particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; 

CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada 

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

mateix document amb el següent desglossament: pressupost net 2.344.139,30 

euros; tipus impositiu del 10% d'IVA, i import de l'IVA de 234.413,93 euros; 

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

corresponent/s. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

Districte de l'Eixample 

 

18.- (20172068)  AUTORIZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER l’obligació de la despesa 

per un import de 2.400,86 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats 

en aquest mateix document, a favor de Ludic 3, SCCL, amb NIF F60475902, per 

al cost de les quotes dels tallers realitzats per a persones en situació d’atur al CC 

Fort Pienc, durant l’any 2017. 

 

19.- (20172070)  AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER l’obligació de la despesa 

per un import de 3.132,71 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats 

en aquest mateix document, a favor de Transit Projectes, SL, amb NIF 

B59489351, per al cost de les quotes dels tallers realitzats per a persones en 

situació d’atur al CC Cotxeres Borrell, durant l’any 2017. 

 

20.- (20172071)  AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER l’obligació de la despesa 

per un import de 4.655,45 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats 

en aquest mateix document, a favor de Serveis a les Persones Encís, SCCL, amb 

NIF F60137411, per al cost de les quotes dels tallers realitzats per a persones en 

situació d’atur al CC Sagrada Família, durant l’any 2017. 

 

21.- (20172073)  AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER l’obligació de la despesa 

per un import de 6.210,56 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats 

en aquest mateix document, a favor de Ludic 3, SCCL, amb NIF F60475902, per 

al cost de les quotes dels tallers realitzats per a persones en situació d’atur al CC 

Urgell durant l’any 2017. 

 

Districte de Sant Martí 

 

22.- (2002/2005)  PRORROGAR des del 25 de gener de 2018 al 24 de gener de 2019 la 

durada del contracte núm. 04004572 que té per objecte el lloguer del local del 

carrer Muntanya, 16 i 16 bis, de Barcelona, adjudicat el 31 de desembre de 2004 

amb Servicio de Alquileres, S.A., amb NIF A58280876. Aquesta pròrroga es 

realitza a l’empara del que estableix la condició annexa 1a. del contracte 

d’arrendament signat per ambdues parts. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa 

per un import de 60.232,02 euros a favor de Servicio de Alquileres, S.A., amb 

NIF A58280876 en concepte de renda i altres despeses a càrrec de l’arrendatari 

que consten al contracte, amb càrrec al Pressupost i partida indicades en aquest 

mateix document, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el 

pressupost 2019. EXIMIR de l’obligació de constituir dipòsit de garantia 

definitiva complementària. 
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23.- (20174003)  AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa de l’expedient 

20174003 codi 16S14059 que té per objecte la gestió cívica del Centre Cultural la 

Farinera per un import de 490,43 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es 

indicades en aquest mateix document, a favor de la Federació d’Entitats del Clot 

Camp de l’arpa per tal de mantenir l’equilibri econòmic financer de la concessió, i 

no es vegi afectada per la subvenció als aturats per la realització de cursos de 

formació, culturals corresponent a l'any 2017, d'acord amb l'informe tècnic que 

consta a l'expedient de 28 de desembre 2017. 

 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

24.- (BC 2017/153) APROVAR definitivament el Pla de Renovació Integral de l'Enllumenat 

Públic, als 10 Districtes de la ciutat de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord 

amb els informes municipals competents, que figuren a l'expedient administratiu i 

que a aquests efectes es donen per reproduïts, per un import de 13.985.084,12 

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 (TRLMRLC); 

PUBLICAR aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província (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. 

 

25.- (20180008)  RECTIFICAR de conformitat amb la l’article 109.2 de la Llei 39/2015, 

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

públiques, els errors materials detectats en el plec de clàusules administratives 

particulars del contracte 17005534, referent als serveis de manteniment de la 

senyalització horitzontal, vertical, informativa urbana i abalisament de seguretat 

viària (2018-2022), amb mesures de contractació pública sostenible, aprovat per 

Acord de la Comissió de Govern de 28 de desembre de 2017, d’acord amb 

l’informe del Departament d’Administració de 19 de gener de 2018, que consta a 

l’expedient; ATORGAR un nou termini de presentació d’ofertes de 40 dies 

naturals, a comptar des de la remissió de l’anunci de la rectificació de la licitació 

al DOUE; PUBLICAR aquesta rectificació al DOUE, BOE i a la Plataforma 

electrònica de contractes de la Generalitat de Catalunya. 

 

Districte de Gràcia - Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

26.- (6BC 2017/178) APROVAR definitivament el Projecte executiu de reurbanització de 

l'avinguda Príncep d'Astúries, entre la plaça de Lesseps i la Via Augusta, als 

Districtes de Gràcia i de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, d'iniciativa municipal, 

d'acord amb l'Informe Tècnic de Projecte (ITP) que figura a l'expedient 

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

4.944.723,21 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, a l'empara de 

l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 

Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); 

RESOLDRE les al·legacions presentades d’acord amb l’informe Resposta que 
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s’inclou dins l’expedient administratiu i a aquests efectes es dóna per reproduït; 

NOTIFICAR-HO als interessats en aquest procediment; APROVAR les bases 

dels convenis de cessió d'ús de les instal·lacions d'energia elèctrica i de 

constitució de la servitud de pas aeri/subterrani de Baixa Tensió i Mitja Tensió a 

favor d'Endesa Distribución Eléctrica, SL; FACULTAR el Gerent d’Ecologia 

Urbana per aprovar i formalitzar els convenis específics que apliquin a les 

circumstàncies concretes les bases esmentades, d'acord amb l'article 16.k de la 

Carta municipal de Barcelona i la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector 

elèctric; PUBLICAR aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província (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 Sant Martí - Districte de l'Eixample 

 

27.- (10BC 2016/149) APROVAR definitivament el Projecte urbà de l'espai lliure de la plaça de 

les Glòries Catalanes "Canòpia Urbana". Àmbit Clariana, als Districtes de Sant 

Martí i de l'Eixample 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 de 19.786.040,29 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; APROVAR les bases dels convenis de cessió d'ús de 

les instal·lacions d'energia elèctrica i de constitució de la servitud de pas 

aeri/subterrani de Baixa Tensió, Mitja Tensió, Centre de Transformació i Centre 

de Mesura a favor d'Endesa Distribución Eléctrica, SL, FACULTAR el Gerent 

d’Ecologia Urbana per aprovar i formalitzar els convenis específics que apliquin a 

les circumstàncies concretes les bases esmentades, d'acord amb l'article 16.k de la 

Carta municipal de Barcelona i la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector 

elèctric; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 

(BOPB), a un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i 

al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de Barcelona; ENCARREGAR a la societat 

municipal BIMSA la gestió de l’actuació i DONAR-NE Compte a la Comissió 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

Districte de l'Eixample 

 

28.- (17PL16454)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a l’ordenació volumètrica 

de l’edifici situat al passeig de Sant Joan 110, promogut per BHNV Spain PSJ 110 

SL y CIA; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; SOTMETRE’L al 

Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i DONAR-NE compte a la 

Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

29.- (17GU46)  APROVAR inicialment, a l’empara de l’article 119.1 c) i 2 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 del Polígon d’actuació urbanística 

delimitat pel Pla de millora urbana per l’ordenació de l’edificació en les finques 

dels carrers del Comte d’Urgell núms. 29-33 i del Comte Borrell núm. 82, i la 
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creació d’un nou espai lliure públic interior d’illa, aprovat definitivament pel 

Plenari del Consell Municipal el 29 de desembre de 2015, i publicat al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona el 5 de febrer de 2016, presentat pel Sr. Joan 

Font i Fabregó actuant en nom i representació de l’entitat mercantil Gesdip, SAU, 

entitat que ostenta la titularitat de les finques incloses en l’àmbit. SOTMETRE’L 

a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant inserció d’anuncis al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris de més circulació de 

la província i al Tauler d’Edictes de la Corporació, i a audiència, pel mateix 

termini, a les persones interessades amb citació personal. 

 

30.- (2BD 2017/132) APROVAR definitivament el projecte executiu de rehabilitació del local 

situat al carrer Nàpols, 268-270, per convertir-lo en Ateneu, al Districte de 

l’Eixample de Barcelona, 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 de 2.349.028,68 euros, el 

21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu 

l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 

Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; PUBLICAR 

aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta 

Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; NOTIFICAR als interessats en 

aquest procediment; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió 

de l’actuació. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

31.- (3 BD 2017/088) APROVAR definitivament el projecte executiu de reurbanització dels 

carrers Torres Marina, Gabriel Miró i part del carrer Encuny i el carrer Motors, al 

Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb 

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

efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost d'1.078.870,46 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; APROVAR el conveni específic de 

cessió d’instal·lacions i servitud de pas sobre terrenys a favor d’Endesa 

Distribución Eléctrica, SL Unipersonal de línies de Baixa Tensió i FACULTAR el 

Gerent del Districte de Sants-Montjuïc per a formalitzar el conveni; PUBLICAR 

aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a un dels 

diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis 

de l’Ajuntament; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de 

l’actuació 

 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

32.- (17SD0268 P) APROVAR el Projecte constructiu de Reforma de l'atracció "Castell 

Misteriós" del Parc d'Atraccions del Tibidabo, d'iniciativa municipal a instància 

de PATSA, d'acord amb les condicions que consten en l'informe de conformitat 

tècnica (CTP) de 19 d'octubre de 2017 i que es dóna per reproduït, amb un import 

d'1.140.643,78 euros, el 21% de l'Impost del Valor Afegit (IVA) inclòs, d'acord 

amb el que preveu l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel 
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qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. 

PUBLICAR aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 

(BOPB), a la Gaseta Municipal, i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. 

NOTIFICAR-LO als interessats en aquest procediment. DONAR-NE compte a la 

Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

Districte de Gràcia 

 

33.- (17PL16458)  RECTIFICAR, de conformitat amb la l’article 109.2 de la Llei 39/2015, 

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

públiques, l’error material detectat a l’acord adoptat per la Comissió de Govern, el 

passat dia 21 de desembre de 2017, pel qual s’aprovà inicialment la segona 

Modificació Puntual del Pla Especial de concreció d’usos i d’ordenació 

volumètrica de l’illa delimitada pels carrers Mare de Déu de la Salut, 

d’Antequera, Escorial, Molist i Riera de Can Toda de Barcelona, en l’àmbit 

ocupat per les instal·lacions del Club Tennis de la Salut, promogut pel Club 

Tennis de La Salut; en el sentit d’INCORPORAR, als únics efectes de 

rectificació: “amb les prescripcions a que fa referència l’informe de 20 de 

desembre de 2017, de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a 

l’expedient i, a efectes de motivació, s’incorpora a aquest acord”; MANTENINT 

inalterat la resta de l’acord. 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

34.- (17PL16525)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació Puntual del Pla de Millora Urbana de La 

Clota, reordenació, d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LO al públic pel termini 

d’un mes; 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.- (09-2017LL16919) Concessió de llicències d'obres majors a Varia Sagrera, SL (representada 

pel Sr. Miguel Fernández Antón i altre), per a l'execució d'obres al carrer 

Berenguer de Palou, 52 consistents en la construcció d’un edifici plurifamiliar en 

bloc lineal en cantonada, disposat en 2 escales, una amb accés des de C Garcilaso, 

per a cos de PB+10, amb 5 habitatges per planta pis, i l’altra amb accés des de 

Berenguer de Palou, per a cos de PB+6, amb 9 habitatges per planta pis; amb la 

planta baixa ocupant la totalitat de la parcel·la, per a 1 local comercial i accessos a 

l’edificació, i 3 plantes soterrani per a aparcament. Resultant un total de 104 

habitatges, 1 local, 199 places d’aparcament per a cotxes, 63 per a motos, 234 per 

a bicicletes i 104 trasters i una superfície total de 23.473,90 m2 i amb les següents 

condicions particulars de la llicència: abans d'iniciar les obres caldrà comunicar-

ne l'inici a l'ajuntament i haver: -  Lliurat la documentació relacionada a l’article 

27.3 de l’Ordenança Reguladora del Procediment d’Intervenció Municipal en les 

Obres aprovada en data 25-02-2011. El projecte executiu haurà de ser lliurat en 

pdf i visat. -  Lliurat estudi hidrogeològic i informe de l’Agència de Residus 

(ARC), segons requeriments indicats en l'informe de Barcelona Cicle de l’Aigua 

SA de data 08-05-2017, així com informe sobre inspecció del tram del Rec 
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Comtal que transcorre al subsòl de la parcel·la; donada la seva possible 

importància arqueològica, caldrà comunicar amb suficient antelació (uns 15 dies) 

la data d'inici de qualsevol moviment de terres al Servei d'Arqueologia de 

Barcelona, al Responsable d’Intervencions. -  Aportat a l’Agència de l’Energia, la 

documentació indicada a l’informe favorable de data 19-05-2017. Durant 

l'execució de les obres caldrà tenir en compte que: -  Cal incloure en les tasques 

d’excavació, la retirada del col·lector obsolet, atenent les eventuals indicacions 

del Servei d’Arqueologia. -  L’aportació d’aire a aparcament i locals ha d’estar 

totalment integrada a la composició i la materialitat de façana, evitant l’entrada 

d’aigua de pluja segons apartat 3.2.1 de la secció HS3 del CTE DB HS, i ser de 

fàcil manteniment.-  L’edifici es troba en una zona amb planificació de xarxa de 

recollida pneumàtica de residus sòlids urbans pendent de resolució per part de la 

Direcció del Servei de Neteja i gestió de Residus; per la qual cosa cal posar-se en 

contacte amb BCASA per tal de dotar l’edificació de la preinstal·lació necessària,  

o bé obtenir-ne informe d’exempció.-  L’accés a la central transformadora i altres 

elements tècnics amb incidència a façana també han d’anar totalment integrats a 

la composició de l’edifici.-  El recinte d’instal·lacions del local i de ventilacions 

de l’aparcament a coberta de PB no pot anar cobert, donat que el sostre queda 

esgotat; l’accés per manteniment ha d’anar totalment integrat a l’arquitectura i 

estar degudament senyalitzat.-  Cal posar-se en contacte amb la Direcció de 

projectes de BAGURSA per a la definició definitiva de rasants de la urbanització 

del sòl destinat al sistema de parcs urbans, clau 6b, limítrof a la parcel·la, entre la 

UP4 i la UP3 del Pla de Millora Urbana del Sector entorn Sagrera.-  Les rampes 

d’accés de vehicles han d’assolir les condicions establertes a l’apartat 2.1 de la 

secció SUA7 del CTE DB SUA, assumint l’espai d’accés i espera a l’interior de 

l’edifici en la seva totalitat. Totes les maniobres d’aparcament dels vehicles, 

incloent girs, han de ser realitzades també a l’interior.- D'acord a la disposició 

transitòria primera de l'Ordenança del medi ambient de Barcelona, cal donar 

compliment als requeriments establerts al seu article 45-1.4 relatiu a la 

comprovació de l’aïllament acústic real.-  No s’admeten més elements fixos a 

coberta dels estrictament aprovats a la present llicència. Els volums i les 

instal·lacions que s’hi ubiquen han de formar un conjunt compositivament 

harmònic amb la resta de l’edificació.-  Cal posar-se en contacte amb el Cicle de 

l'Aigua (BCASA) per tal d'executar el clavegueró, així com seguir-ne el protocol 

establert quant a eventuals esgotaments del freàtic per obres.-  La llicència no 

inclou la col·locació la de tanques de precaució o altres elements o mitjans 

auxiliars, ni ocupacions de via pública, que requereixin permisos especials, els 

quals se sol·licitaran a Districte. Un cop finalitzada l'obra, i per tal de poder 

comunicar la primera ocupació, caldrà informar-ne a l'Ajuntament, i: - Justificar 

el compliment de totes les condicions de la llicència. - Reposar els possibles 

elements urbanístics afectats.-  Lliurar comprovant de transport i abocament de 

residus a gestor autoritzat.-  Lliurar final d'obra visat i la documentació de l'obra 

executada, declaració responsable referent al final d'obra, així com la resta de 

documentació establerta a l'Ordenança Reguladora del Procediment d'Intervenció 

Municipal en les Obres aprovada en data 25-02-2011. Als plànols de l'obra 

executada caldrà reflectir la justificació de la normativa d'habitabilitat aplicable, 

així com la referent a instal·lacions de seguretat en front el risc d'incendi. -  

Sol·licitar la legalització de les instal·lacions definides al projecte d'ITC a la 

Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de 
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Catalunya.-  Haver obtingut informe favorable de l'Agència de l'energia a 

l'execució de la instal·lació d’aerotèrmia. -Haver obtingut informe favorable de 

BCASA a l'execució del clavegueró de la finca, així com a les condicions dels 

espais de reserva per a la instal·lació de recollida pneumàtica de residus. - 

Formalitzar i inscriure al registre de la propietat la servitud de pas a través del 

subsòl de la finca FR3, en favor de la finca veïna FR4, del projecte de 

reparcel·lació del Pla de Millora Urbana del Sector entorn Sagrera, segons plànols 

aprovats. -Formalitzar i inscriure al registre de la propietat com a càrrega de la 

finca, el dret d’aprofitament parcial en favor de l’ajuntament per a instal·lacions 

de recollida pneumàtica de residus, i que aquestes hauran d’anar a càrrec de la 

propietat. - Legalitzar l’activitat de l’aparcament, climatització i aparells 

elevadors, d'acord amb la instrucció per a l'aplicació de l'OMAIIA a partir de 

l'entrada en vigor de la Llei 20/2009 (BOP 12-01-11) i obtenir la llicència dels 

guals. Les que escaiguin de les assenyalades al full adjunt.Termini d'inici de les 

obres : 12 mesos. Termini d'execució de les obres: 36 mesos. 

 

Districte de Sant Martí 

 

36.- (17PL16522)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la determinació dels 

paràmetres edificatoris del front consolidat del carrer Pujades 150-152, cantonada 

carrer Roc Boronat 57-59-61, promogut per Balec Projectes Inmobiliaris SL; 

EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; SOTMETRE’L al Consell 

Municipal per a la seva aprovació definitiva; i DONAR-NE compte a la Comissió 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

37.- (10BC 2017/197) APROVAR inicialment el Projecte executiu de les lloses a incloure en 

l’estructura del túnel viari de la plaça de les Glòries, al Districte de Sant Martí de 

Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic de Projecte (ITP) 

que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, 

amb un pressupost d’1.528.100,64 euros, el 21% de l'impost del valor afegit 

(IVA) inclòs, a l'empara de l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 

d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de 

Catalunya (TRLMRLC); SOTMETRE l'expedient a informació pública durant el 

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

de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini 

durant el qual es podrà examinar i formular -hi les al·legacions pertinents; i 

ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l'actuació. 

 

38.- (10BC 2017/215) APROVAR inicialment el Projecte executiu de la coberta verda de 

l’Edifici Fòrum (Museu Blau/Museu de Ciències Naturals) al Parc del Fòrum, al 

Districte de Sant Martí, 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 de 2.530.343,26 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-HO a les parts interessades; SOTMETRE l’expedient a informació 

pública durant el termini de trenta dies hàbils mitjançant anunci al Butlletí Oficial 
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de la Província (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini 

durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; i 

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

 

39.- (10BD2017052) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització dels 

passatges Foret, Auger i Jubany, entre rambla Prim i carrer Maresme, al Districte 

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

del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna 

per reproduït, amb un pressupost d’1.821.648,43 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) i en un dels 

diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i 

formular-hi les al·legacions pertinents; i ENCARREGAR a la societat municipal 

BIMSA la gestió de l’actuació. 

 

b) Mocions 

 

Única.- (18SD009/1NT) APROVAR el projecte normatiu per a la modificació de l’Ordenança 

Reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres (ORPIMO) 

de 25 de febrer de 2011, segons el text que consta com a document adjunt, de 

conformitat amb l’informe de la Direcció de Serveis de Llicències de 17 de gener 

de 2018, i donar-li el tràmit previst a l’article 108 i següents del Reglament 

Orgànic Municipal. 

 

 

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

també per unanimitat, la urgència. 

 

 

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

a les onze hores. 

 


