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Ref:CG 3/16 

 

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

Barcelona, el dia 28 de gener de 2016 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, Laia 

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

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

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

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

 

 Excusa la seva absència l’Ilm. Sr. Tinent d’Alcalde  Gerardo Pisarello 

Prados. 

 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. 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

 Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 21 de gener 

de 2016, 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.- (IMI) (C0207 2015 324) Resolució del Gerent de l’IMI de 23 de desembre de 2015, que 

ADJUDICA el contracte número 0022015CT00010139, que té per objecte els 

serveis de tutoria, cortesia TIC i suport a la gestió dels sistemes d'informació als 

usuaris de I'Ajuntament de Barcelona, per un import total de 686.430,58 euros 

(IVA inclòs) a favor de l'empresa Datalab Tecnologia, S.A., NIF A62092317, i 

d'acord amb la seva proposició en considerar-se l'oferta més avantatjosa; 

DISPOSA a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat de 686.430,58 euros 

(dels quals 567.298,00 euros corresponen al preu net i 119.132,58 euros a 21% 

d'IVA), atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la 

seva autorització o realització se subordina al crèdit que per cada exercici 

autoritzin els respectius pressupostos; FIXA l'import de la garantia definitiva per 

un import de 28.364,90 euros; i ordena FORMALITZAR el contracte en el 

termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent a la recepció per part de 

l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin 

transcorregut 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació d'aquesta 

resolució i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la 

suspensió de la formalització, o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. 
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2.- (IMI) (C0207 2015 573) Resolució del Gerent de l’IMI de 24 de desembre de 2015, que 

AUTORITZA la despesa de la contractació que té per objecte els serveis d'Oficina 

de Qualitat i Renovació dels Sistemes de Gestió Tributaris de la segona fase del 

Pla de Renovació de Sistemes d'Hisenda de I'Ajuntament de Barcelona (Lot 1: 

Serveis d'Oficina de Qualitat del Pla de Renovació de Sistemes d'Hisenda; i Lot 2: 

Serveis informàtics per a l'anàlisi, construcció, implantació i gestió del canvi de la 

renovació de la Gestió Tributaria de la segona fase del Pla de renovació), per un 

import de 5.480.000 euros (dels quals 4.528.925,62 euros corresponen a l'import 

net i 951.074,38 euros a I'IVA del 21%), i per una durada fins al 31 de desembre 

de 2018, atès que el contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva 

autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin 

els respectius pressupostos municipals, amb la condició suspensiva que aquest 

resulti adequat i suficient; CONVOCA la licitació mitjançant procediment obert 

tramitació ordinària, reduint el termini per a la presentació de la documentació i 

de les proposicions dels licitadors a 29 dies, a l'haver-se publicat anunci 

informatiu previ al DOUE amb número de referencia 2015/S 050-087180 i al 

perfil del contractant en data 12 de març de 2015. 

 

3.- (IMI) (C0207 2015 578) Resolució del Gerent de l’IMI de 29 de desembre de 2015, que 

AUTORITZA la despesa de la contractació que té per objecte els serveis d'anàlisi, 

configuració, desenvolupament, integració i migració de dades i documents a la 

nova plataforma de gestió documental i arxiu de I'Ajuntament de Barcelona, per 

un import d'1.636.424,18 euros (del quals 1.352.416,68 euros corresponen a 

l'import net i 284.007,50 euros a I'IVA del 21%), i amb una durada fins al 31 de 

desembre de 2018, atès que el contracte comporta despeses de caràcter plurianual, 

la seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici 

autoritzin els respectius pressupostos municipals, amb la condició suspensiva que 

aquest resulti adequat i suficient; APROVA el Plec de Clàusules Administratives 

Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques; i CONVOCA la celebració de la 

licitació mitjançant procediment obert i de tramitació ordinària. 

 

4.- (IMI) (C0207 2015 582) Resolució del Gerent de l’IMI de 29 de desembre de 2015, que 

AUTORITZA la despesa de la contractació que té per objecte la cessió del dret 

d'ús de llicències del programari Microsoft sota la modalitat EA (Enterprise 

Agreement), per un import de 4.500.000,00 euros (dels quals 3.719.008,26 euros 

corresponen a l'import net i 780.991,74 euros a I'IVA del 21%), atès que el 

contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o 

realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius 

pressupostos municipals, amb la condició suspensiva que aquest resulti adequat i 

suficient; APROVA el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de 

Prescripcions Tècniques; i CONVOCA la celebració de la licitació mitjançant 

procediment obert i de tramitació ordinària. 

 

b) Informes 
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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.- (1214/2015)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. David Dolcet 

Butsems (mat. 74190) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, 

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

Departament de Llicències i Inspecció del Districte de Ciutat Vella, on ocupa el 

lloc de treball de Tècnic 3 (80.30.OP.10), i l’activitat pública com a Professor 

associat a temps parcial a la Universitat Politècnica de Catalunya, per al curs 

acadèmic 2015-2016, des de l’1 de setembre de 2015 fins al 31 d’agost de 2016. 

La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de 

desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 

resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 

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.- (1271/2015)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Samuel Ramirez 

Ciudad (mat. 74306) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb 

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

Departament de Llicències i Inspecció del Districte de l'Eixample, on ocupa el 

lloc de treball de Tècnic/a 3 (80.30.OP.20), i una activitat privada d’arquitecte per 

compte propi. Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la 

privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada de projectes d'arquitectura 

qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona. La 

dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral 

setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no 

coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 

l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que 

es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal 

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

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

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

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

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

Participació, Seguretat i Prevenció. 
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3.- (1338/2015)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Xavier Adell 

Mezquita (mat. 74514), personal eventual de l’Ajuntament de Barcelona, entre la 

seva activitat municipal com a assessor del Grup Municipal Ciutadans, on ocupa 

el lloc de treball de Tècnic 2 (80.20.PO.10) i l’activitat privada per compte propi 

d’assessoria en comunicació i premsa a través de Fidelis Factu, Societat 

Cooperativa. 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 Mobilitat. 

 

4.- (1484/2015)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Núria Martínez 

Mozas (mat. 73077) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, 

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

Departament de Serveis Jurídics-Secretaria D07 del Districte d'Horta-Guinardó, 

on ocupa el lloc de treball de Tècnic/a 2 (80.20.SJ.10), i l’activitat privada 

d’advocat per compte propi. 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. 

 

5.- (6/2016)  MODIFICAR el paràgraf 1r de la clàusula 15 del Conveni Marc de 

col·laboració educativa signat entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació 

Universitat Pompeu Fabra el 29 de gener de 2013, amb la següent redacció: 

“Aquest conveni es regeix per les seves clàusules i, en tot allò que no s’hi preveu, 

per la regulació continguda en el Reial Decret 592/2014, d’11 de juliol, pel que es 

regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, així com 

per l’acord del Consell de Govern de la UPF de 9 de maig de 2012, pel qual 

s’aprova la normativa reguladora de les pràctiques externes per als estudiants de 

la UPF i per la Instrucció reguladora del procediment d’aprovació dels convenis 

de pràctiques acadèmiques universitàries aprovada per Decret d’Alcaldia de 18 de 

desembre de 2013”. PRORROGAR la vigència del Conveni Marc esmentat, amb 
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les modificacions incorporades, per un any natural i amb efectes a partir del 2 de 

febrer de 2016 i fins l’1 de febrer de 2017. FACULTAR l’Im. Sr. Gerardo 

Pisarello Prados, Primer Tinent d’Alcaldia i responsable de l’Àrea de Treball, 

Economia i Planificació Estratègica, per a la signatura de la modificació i 

pròrroga del Conveni Marc de col·laboració educativa signat entre l’Ajuntament 

de Barcelona i la Fundació Universitat Pompeu Fabra. 

 

6.- (169/2013)  PRORROGAR el contracte núm. 13001112 que té per objecte la 

contractació dels serveis de Telecomunicacions de l’Ajuntament de Barcelona i 

dels seus Organismes Autònoms, dels Instituts Municipals i de les empreses 

participades al 100% per l’Ajuntament (lots 1, 2, 3, 4 i 5), en virtut del que 

estableix l'art. 303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 

qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i la clàusula 

3 del PCAP de l'esmentat contracte, en atenció a les raons indicades a l'informe de 

24 de desembre del 2015 del Cap del Departament de Subministrament i Estalvi 

Energètic; i segons compareixences signades per les empreses adjudicatàries el 24 

de desembre de 2015, per un import global de 2.287.552,30 euros (IVA inclòs) 

amb el següent desglossament i pels següents terminis: - Lot 1 (Cte. 13001120), 

Telefonia Fixa i Dades, adjudicat a Telefónica de España, SAU (NIF 

A82018474). Es prorroga fins al 31 de juliol de 2016 i per un import 

d'1.550.771,22 euros (IVA inclòs). - Lot 2 (Cte. 13001123), Mobilitat (Telefonia 

mòbil i dades mòbils), adjudicat a Vodafone España, SAU (NIF A80907397). Es 

prorroga fins al 31 de juliol de 2016 i per un import de 465.590,39 euros (IVA 

inclòs). - Lot 3 (Cte. 13001125), Numeració especial, adjudicat a BT España, 

Compañia de servicios globales de telecomunicaciones, SAU (NIF A80448194). 

Es prorroga fins al 31 de juliol de 2016 i  per un import de 107.288,91 euros. - Lot 

4 (Cte. 13001126), Accés a Internet Centralitzat (corporatiu), adjudicat a 

Vodafone Ono, SA, abans Cableuropa, SAU, (NIF A62186556). Es prorroga fins 

al 31 de juliol de 2016 per un import de 29.767,72 euros. - Lot 5 (Cte. 13001127), 

Accés a Internet Distribuït, adjudicat a Telefónica de España, SAU (NIF 

A82018474). Es prorroga fins al 31 de juliol de 2016 per un import de 134.134,06 

euros. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa corresponent a 

l’Ajuntament, a favor de les empreses adjudicatàries i pels imports indicats en les 

relacions que s’hi adjunten,  amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es que hi 

figuren. Per la resta de pressupost s'adjunten a l’expedient els documents 

comptables aprovats pels organismes que també participen al contracte. 

 

7.- (25452)  ADQUIRIR, a títol de compravenda, a l’entitat financera Bankia S.A. 

(CIF A-14010342) l’habitatge tercer primera de la finca del carrer Santa Albina, 

núm. 59 (finca registral 11.992 del Registre de la Propietat núm. 11 de 

Barcelona), en virtut del dret de tanteig que ostenta la Generalitat de Catalunya i 

que exerceix en benefici de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) 

de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i 

urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució 

hipotecària; APROVAR com a preu de la compravenda l’import de 62.500 euros; 

LLIURAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 62.500 euros, amb 

càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 de desembre de 

2014, assentament 7000424875 del pressupost municipal de l’any 2014; 

ENCARREGANT-LI el pagament de l’esmentada adquisició, així com la gestió i 

administració del referit habitatge per tal de destinar-lo a lloguer social; 
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FORMALITZAR la compravenda; i INSCRIURE-LA en el Registre de la 

Propietat. 

 

8.- (25581)  ADQUIRIR, a títol de compravenda, a l’entitat financera BBVA RMBS 

3 Fondo Titulación Activos (CIF V-85172252) l’habitatge primer primera de la 

finca del carrer Les Agudes, núm. 52 (finca registral 9.644 del Registre de la 

Propietat núm. 13 de Barcelona), en virtut del dret de tanteig que ostenta la 

Generalitat de Catalunya i que exerceix en benefici de l’Ajuntament de Barcelona, 

en els termes del punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de 

mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents 

de processos d’execució hipotecària; APROVAR com a preu de la compravenda 

l’import de 35.000 euros; LLIURAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la 

quantitat de 35.000 euros, amb càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per 

decret de 31 de desembre de 2014, assentament 7000424875 del pressupost 

municipal de l’any 2014, ENCARREGANT-LI el pagament de l’esmentada 

adquisició, així com la posterior gestió i administració de l’habitatge per a 

destinar-lo a lloguer social; FORMALITZAR la compravenda; i INSCRIURE-LA 

en el Registre de la Propietat. 

 

9.- (25328)  APROVAR el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament 

de Barcelona i l’Associació Can Roger per a l’ampliació de les activitats de 

menjador social i complementàries d’hort urbà que actualment desenvolupa a la 

finca del carrer Roger de Flor, 217-219, i que incorporarà el solar del passeig de 

Sant Joan, 126 LI. AUTORITZAR  l’ús del solar per a la finalitat descrita. 

FACULTAR l’Im. Sr. Agustí Colom  Cabau, Regidor del Districte de l’Eixample, 

per a la seva signatura. 

 

10.- (03PPB2016) APROVAR, a l'empara de l'article 105 de la Llei 30/1992, de Règim 

Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 

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

l'any 2016 i successius, per a determinades prestacions dels equipaments de 

districte i les instal·lacions esportives municipals, aprovada per la Comissió de 

Govern de 17 de desembre de 2015 i publicada al Butlletí Oficial de la Província 

el 28 de desembre de 2015, que s’indiquen en l’annex. 

 

11.- (3-001/2016)  APROVAR l’expedient núm. 3-001/2016 de modificacions de crèdit, 

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

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 

210.499,73 euros, per atendre transferències de crèdit a diversos orgànics, de 

conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 16011891. 

 

12.- (3-002/2016)  APROVAR l’expedient núm. 3-002/2016 de modificacions de crèdit, 

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

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 

559.038,13 euros, per transferències de crèdit del districte de Sant Martí per 

atendre despeses en la gestió d’equipaments infantils, de gent gran i de l’Auditori 

de Sant Martí, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

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

16011991. 
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ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 

13.- (20150701)  APROVAR l’encàrrec de gestió a Foment de Ciutat, SA del servei que té 

per objecte contribuir a l’eradicació dels assentaments irregulars, fomentant la 

millora de la qualitat de vida del veïns i veïnes en un marc sostenible i de 

solidaritat urbana. AUTORITZAR la despesa de 54.792,80 euros amb càrrec a la 

partida 0201 489.03 231.63 del pressupost de l’exercici 2016. DISPOSAR 

l’esmentat import màxim en favor de Foment de Ciutat, SA amb CIF núm. 

A62091616. FACULTAR el Gerent de Drets Socials per a la signatura de l’acord 

d’encàrrec de gestió. 

 

14.- (20160042)  APROVAR les bases específiques del Premi 8 de març Maria Aurèlia 

Capmany, en la seva edició XXX de l’any 2016; CONVOCAR el Premi 8 de 

març Maria Aurèlia Capmany, en la seva edició XXX de l’any 2016; 

FACULTAR la regidora de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI per al 

nomenament del jurat del premi;  AUTORITZAR la despesa de 16.000 euros, que 

anirà amb càrrec a la partida 0201 481.01 232.41 del pressupost de l'any 2016, per 

a fer front a la disposició i lliurament d'aquest Premi i; ORDENAR la publicació 

de les bases. 

 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

Districte de l'Eixample 

 

15.- (20149202)  AUTORITZAR DISPOSAR I RECONEIXER l'obligació de la despesa 

per un import de 7.176, 23 euros, amb càrrec del pressupost i partida indicats, a 

favor de Ludic 3 SCCL amb NIF F60475902 per assumir el cost de les quotes dels 

tallers per aturats al CC Urgell. 

 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

16.- (20160086)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Formació i 

Treball, SLU per al desenvolupament del projecte de recollida a domicili de roba 

usada a la ciutat de Barcelona. FACULTAR la quarta Tinenta d’Alcaldia per a la 

seva signatura. 

 

17.- (2BC 2015/037) APROVAR definitivament el Projecte de construcció de carrils bicicleta 

bidireccionals a travessera de Gràcia, Marina i Cartagena, als Districtes de 

l’Eixample, Gràcia i Horta-Guinardó 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 774.996,07 euros al 

21% d’IVA inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret 

legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

Municipal i de règim local de Catalunya (TRLLMRLC); PUBLICAR, aquest 

Acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un diari dels de 
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més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’anuncis de la 

Corporació; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de 

l’actuació. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

18.- (03 2014 01 OS) RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació 

pública de l’Ordenació Singular de Terrasses del carrer Blai i carrer Blesa, al 

Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, a iniciativa del Districte, en el sentit 

que, justificada i raonadament figura a l’informe que consta a l’expedient i que es 

dóna per reproduït; APROVAR definitivament, a l’empara de l’article 79 de 

l’Ordenança de Terrasses, l’Ordenació Singular de Terrasses del carrer Blai i 

carrer Blesa, segons el text que consta com 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 Blai i carrer Blesa, per a la seva eficàcia, al 

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

Sants-Montjuïc, en compliment de l’article 80 de l’Ordenança de Terrasses; i 

DONAR compte d’aquest acord al Consell Municipal. 

 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

19.- (15PL16374)  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 la parcel·la situada al carrer d’Alfons XII, núms. 38-40, promogut per Sideros, 

S.L; 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 Nou Barris 

 

20.- (8BD2014/198) APROVAR inicialment el Projecte d’execució del casal de barri de Torre 

Baró, al Districte de Nou Barris a 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 

d'1.358.234,70 euros, el 21% d’IVA inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 

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

de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; i SOTMETRE’L a informació 

pública, durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al 

de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), 

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

 

b) Mocions 

 

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

a les onze hores i trenta minuts. 

 


