
 

Ref:CG 34/17 

v.  28- 9- 2017 

 12: 23 

 

 
Ref:CG 34/17 

 

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

Barcelona, el dia 28 de setembre 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, Laura Pérez Castaño, Josep Ma. Montaner Martorell, Eloi 

Badia Casas, Carmen Andrés Añón, 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, i el Im. Sr. Regidor i la Ima Sra. Regidora, Daniel Mòdol i Deltell i 

Mercedes Vidal Lago. 

 

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

 

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

les nou hores i trenta minuts. 

 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

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

setembre 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 D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de l'Eixample 

 

1.- BIMSA (080.1619.156) El Conseller Delegat de BIMSA, el 26 de juliol de 2017 ha resolt 

INICIAR la licitació per a la contractació de les obres relatives al projecte 

executiu per millorar la mobilitat i pacificar l’espai lliure comprès entre els c. 

Ribes, Ali Bei i Sicília, al Districte de l’Eixample  amb mesures de contractació 

pública sostenible, amb un pressupost de licitació de 2.272.399,26 euros IVA 

exclòs. 
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Districte de Gràcia 

 

2.- BIMSA (040.1619.083) El Conseller Delegat de BIMSA, el 19 de juliol de 2017, ha resolt 

INICIAR la licitació per a la contractació de les obres relatives al projecte 

executiu de reurbanització del c. de Massens, al Districte de Gràcia a Barcelona 

amb mesures de contractació pública sostenible, amb un pressupost de licitació de 

710.456,62 euros IVA exclòs. 

 

3.- BIMSA (040.1619.084) El Conseller Delegat de BIMSA, el 24 de juliol de 2017, INICIA 

la licitació per a la contractació de les obres relatives al projecte executiu de 

reurbanització del c. de les  Camèlies al tram comprés entre el c. de l’Escorial i la 

ronda del Guinardó, al Districte de Gràcia amb mesures de contractació pública 

sostenible, amb un pressupost de licitació d’1.561.671,01 euros IVA exclòs. 

 

4.- BIMSA (040.1619.085) El Conseller Delegat de BIMSA, el 24 de juliol de 2017, ha resolt 

INICIAR la licitació per a la contractació de les obres relatives a la reurbanització 

del c. de l’Encarnació, entre el c. de Pi i Maragall i el c. de Sardenya, al Districte 

de Gràcia a Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible, amb un 

pressupost de licitació de 609.006,23 euros IVA exclòs. 

 

5.- BIMSA (040.1619.088) El Director General de BIMSA (d’acord amb l’article 11 de les 

Instruccions de Contractació), el 3 d’agost de 2017, ha resolt INICIAR la licitació 

per a la contractació de les obres relatives al projecte executiu de la reurbanització 

del c. del Cardener, al Districte de Gràcia a Barcelona amb mesures de 

contractació pública sostenible, amb un pressupost de licitació d’1.058.188,76 

euros IVA exclòs. 

 

Districte de Nou Barris 
 

6.- BIMSA (055.1619.150) El Conseller Delegat de BIMSA, el 19 de juliol de 2017, ha resolt 

INICIAR  la licitació per a la contractació de les obres relatives al projecte de 

millora del Parc de la Guineueta, al Districte de Nou Barris a Barcelona amb 

mesures de contractació pública sostenible, amb un pressupost de licitació 

d’1.598.150,56 euros IVA exclòs. 

 

7.- BIMSA (055.1619.153) El Conseller Delegat de BIMSA, el 26 de juliol de 2017, ha resolt  

INICIAR  la licitació per a la contractació de les obres relatives al projecte 

executiu de reurbanització del c. Formentera, entre la plaça de Nou Barris i el c. 

d’en Tissó, al Districte de Nou Barris a Barcelona amb mesures de contractació 

pública sostenible, amb un pressupost de licitació de 532.943,12 euros IVA 

exclòs. 

 

8.- BIMSA (055.1619.154) El Conseller Delegat de BIMSA, el 26 de juliol de 2017, ha resolt  

INICIAR la licitació per a la contractació de les obres relatives al projecte 

executiu de reurbanització del c. de l’Escultor Ordóñez entre els c. de Pi i Molist i 

el c. Maladeta, al Districte de Nou Barris a Barcelona amb mesures de 

contractació pública sostenible, amb un pressupost de licitació de 558.305,17 

euros IVA exclòs. 
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Districte de Sant Andreu 
 

9.- BIMSA (060.1619.139) El Conseller delegat de BIMSA, el 8 de setembre de 2017, ha 

resolt ADJUDICAR la licitació per a la contractació de les obres relatives al 

projecte executiu de reurbanització del c. Cardenal Tedeschini entre el c. de Pardo 

i el c. de Concepció Arenal, al barri el Congrés i els Indians, al Districte de Sant 

Andreu amb mesures de contractació pública sostenible, a Eurocatalana Obres i 

Serveis, SL amb un import d’adjudicació de 590.865,95 euros IVA exclòs i pel 

termini de quatre mesos i mig. 

 

10.- BIMSA (463.1619.006) El Conseller Delegat de BIMSA, el 19 de juliol de 2017, ha resolt 

INICIAR la licitació per a la contractació de les obres relatives a la separata per a 

l’execució del corriol de vianants (corriol-2) i la intersecció amb el c. de les 

Agudes, contemplats en el projecte de connexió del c. Pedraforca amb el c. de les 

Agudes i naturalització de talussos a Ciutat Meridiana amb mesures de 

contractació pública sostenible, amb un pressupost de licitació de 663.443,77 

euros IVA exclòs. 

 

Districte de Sant Martí 
 

11.- BIMSA  (124.1619.048) El Director General de BIMSA (d’acord amb l’article 11 de les 

Instruccions de Contractació), el 3 d’agost de 2017, ha resolt INICIAR la licitació 

per a la contractació dels serveis d'instrumentació i auscultació de les obres del 

projecte refós del projecte modificat 1 del projecte executiu dels túnels viaris a la 

plaça de les Glòries, entre els c. Badajoz i Castillejos: separata d’obra civil Túnel 

1 i projecte executiu actualitzats dels túnels viaris a la plaça de les Glòries, entre 

els c. Badajoz i Rambla del Poble Nou: separata d’obra civil Túnel 2, amb un 

pressupost de licitació d’1.738.284,14 euros IVA exclòs. 

 

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.- (61/2016)  DENEGAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Jaime Berdonces 

Hernández (mat. 24507) entre la seva activitat municipal com a funcionari de 

carrera, amb la categoria d’agent de la Guàrdia Urbana, i l’activitat privada 

d’advocat, atès que el Sr. Berdonces està destinat a la Unitat d’Investigació i 

Prevenció d’Accidentalitat de la Divisió de Trànsit i, de conformitat amb l’Acord 

de la Comissió de Govern de 21 d’abril de 2016, que aprova els límits i 

condicionants a l’exercici d’una segona activitat per part dels membres de la 

GUB, s’estableix un especial límit a autoritzar la compatibilitat quan es 
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desenvolupen les funcions en unitats especialitzades o funcionalment centrades en 

tasques de policia judicial, investigació d’accidents, investigació criminal o de 

policia administrativa. En darrer lloc, atès que l’esmentat Acord de la Comissió de 

Govern de 21 d’abril de 2016 es troba “sub júdice”,  la compatibilitat sol·licitada 

s’entén denegada sens perjudici de l’afectació que pugui resultar de la decisió de 

la sentència judicial definitiva. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, 

Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

2.- (62/2016)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Jesús Rodríguez 

Iglesias (mat. 23307) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, 

amb la categoria professional d’agent de la Guàrdia Urbana, amb destí a la Unitat 

Nocturna Operativa I, i l’activitat privada d’advocat en les especialitats de dret 

civil i mercantil amb els límits i condicionants establerts en l’Acord de la 

Comissió de Govern de 21 d’abril de 2016. No podrà ostentar, per si 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 què 

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 als límits i condicionants 

establerts en l’esmentat Acord de la Comissió de Govern de 21 d’abril de 2016, a 

l’estricte compliment dels deures establerts en la Llei 16/1991, de les Policies 

Locals i en la LO 2/1986, de Forces i Cossos de de Seguretat de l’Estat així com, 

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. Aquesta autorització comporta la pèrdua del 

factor d’incompatibilitat del complement específic durant la seva vigència. 

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

variació de les circumstàncies relatives al mateix. En darrer lloc, atès que 

l’esmentat Acord de la Comissió de Govern de 21 d’abril de 2016 es troba “sub 

júdice”,  la compatibilitat sol·licitada s’entén autoritzada sens perjudici de 

l’afectació que pugui resultar de la decisió de la sentència judicial definitiva. 

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

Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

3.- (21/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Julio López Gude 

(mat. 40.207) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb la 

categoria professional de Tècnic mig en enginyeria, amb destinació al 

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

el lloc de treball de Tècnic 4, i dues activitats privades: una activitat privada per 

compte propi de treballs d’oficina tècnica, aixecaments topogràfics, amidaments i 

estudis de traçat, i una altra activitat privada per compte propi de formació de 

diferents tipus de software (AutoCAD, Revit, Civil3D, altres aplicacions IBM). 

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, 

aixecaments topogràfics, amidaments i estudis de traçat, qualsevol manifestació 

del mateix en el terme municipal de Barcelona. La dedicació professional privada 
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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.- (830/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Ana Mª Aroca de 

Maya (mat. 76159) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, 

amb la categoria professional de Tècnica Superior en Gestió, amb destinació a la 

Direcció de Serveis d’Empreses, Consorcis i Fundacions de la Gerència de 

Presidència i Economia, on desenvolupa el lloc de treball de Tècnica 3 

(80.30.GA.30) i el desenvolupament del càrrec de regidora a l’Ajuntament de 

Molins de Rei, essent la seva dedicació la d’assistència a les sessions dels òrgans 

corresponents, d’acord amb el que preveuen els articles 3 i 5 de la Llei 53/1984, 

de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les 

Administracions Públiques, l'article 3 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 

d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, 

l’article 75 de la Llei 73/1985, de  2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 

Local, i l'article 323 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals 

aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol. La present autorització restarà sense 

efecte si es produeix una variació de les circumstàncies relatives a la mateixa o 

per expiració del mandat o renúncia al càrrec electe. DONAR-NE compte a la 

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

 

5.- (853/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mª del Mar Dotú 

Guri (mat. 76179) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, 

amb la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb destinació a la 

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de Ciutat Vella, on 

ocupa el lloc de treball de Tècnica 3 (80.30.SJ.10), i l’activitat privada per compte 

propi com a advocada. No podrà ostentar, per si 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 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. 



 

Ref:CG 34/17 

v.  28- 9- 2017 

 12: 23 

6 

 

6.- (867/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mª del Mar Martí 

de Ahumada (mat. 76164) entre la seva activitat municipal com a funcionària 

interina amb la categoria professional d’Auxiliar administrativa, amb destinació al 

Departament de Recursos Interns del Districte de Ciutat Vella, on ocupa el lloc de 

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

geològics i cartografia. 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. 

 

7.- (909/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Víctor Vázquez 

Moreno (mat. 75911) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, 

amb la categoria professional de Tècnic Mitjà en Arquitectura, amb destinació al 

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

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

com a arquitecte tècnic. Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat 

pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’arquitecte 

tècnic, 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. 

 

8.- (913/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Sílvia Álvarez 

Montesinos (mat. 75378) entre la seva activitat municipal com a funcionària 

interina, amb la categoria professional de Tècnica Superior en Arquitectura, amb 

destinació al Departament de Llicències i Inspeccions  del Districte de Ciutat 

Vella, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 3 (80.30.OP.20), i una activitat 

privada per compte propi com a arquitecte fora del municipi de Barcelona. Per tal 

d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de 

l’exercici de l’activitat privada d’arquitecta, 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 
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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. 

 

9.- (914/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Oriol López Padrosa 

(mat. 75889) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la 

categoria professional de Tècnic Superior en Dret, amb destinació a la Direcció de 

Serveis de Llicències de la Gerència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, on ocupa 

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

d’advocat. No podrà ostentar, per si 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 què 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. 

 

10.- (915/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Elisabeth 

Ulibarri Carle (mat. 22661) entre la seva activitat municipal com a funcionària de 

carrera, amb la categoria professional d'Administrativa amb destinació al Centre 

Garcilaso del  Districte de Sant Andreu, on ocupa el lloc de treball de Suport 2 

(90.20.GE.10), i l’activitat privada per compte d'altri consistent en una activitat 

artística de narració oral de contes a la Cooperativa Smart Ibérica de Impulso 

Empresarial Sociedad Cooperativa Andaluza. 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. 

 

11.- (916/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Joan Rafael Rabasco 
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López (mat. 74508) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, 

amb la categoria professional de Tècnic Superior en Dret, amb destinació a la 

Direcció de Serveis d'Inventari i Informació de Patrimoni de la Gerència de 

Presidència i Economia, on ocupa el lloc de treball de Gestor de Projectes 1 

(70.10.GE.10), i l’activitat privada per compte propi com a advocat. No podrà 

ostentar, per si 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 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. 

 

12.- (922/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Verónica 

Giménez Fos (mat. 26210) entre la seva activitat municipal com a funcionària de 

carrera, amb la categoria professional de Tècnica Mitja de Treball Social, amb 

destinació al Departament d’Atenció i Acollida per Violència Masclista de la 

Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, on ocupa el lloc de 

treball de Gestió Projectes 2 (70.20.GE.10), i l’activitat privada per compte propi 

de formació per a la preparació d'oposicions de col·legiats del Col·legi de 

Treballadors Socials 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. 

 

13.- (938/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Rafael Anton Tixé 

Milian (mat. 76205) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb 

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

de Gestió Operativa de la Gerència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, on ocupa el 

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

gelateria i pastisseria. 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 
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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. 

 

14.- (945/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Oriol Rams 

Colomés (mat. 76203) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, 

amb la categoria professional de Tècnic Mig d'Arquitectura, amb destinació al 

Departament d’Obres i Manteniment del Districte de Les Corts, on ocupa el lloc 

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

d’arquitecte tècnic fora del municipi de Barcelona. Per tal d'evitar possibles 

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

l’activitat privada de arquitecte tècnic fora del municipi de Barcelona, 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. 

 

15.- (967/2017)  PRORROGAR el conveni marc de cooperació educativa signat entre 

l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Universitat i Tecnologia La Salle el 18 

d’octubre de 2014 i que té per objecte l’acolliment d’estudiants en pràctiques, per 

un any natural i amb efectes a partir del dia 18 d’octubre de 2017 i fins al 17 

d’octubre de 2018, mantenint el contingut de la resta de clàusules que integren el 

conveni. 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 pròrroga del Conveni Marc. 

 

16.- (2017/659)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

i NOVACT per al projecte “Cap al Tribunal Permanent dels Pobles (TPP) sobre 

les violacions amb impunitat dels Drets Humans de les persones migrants i 

refugiades”, 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 de 30.000,00 euros que representa el 46,58% del projecte, que té un 

import de 64.398,56 euros. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa a favor  per 

un import de 30.000,00 euros, amb càrrec a la partida 48903/23291/0701 a favor 

de NOVACT,  amb CIF G62083357. REQUERIR les entitats beneficiàries per tal 
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que en un termini no superior a tres mesos de la finalització del projecte presenti 

la justificació de l'aplicació dels fons rebuts mitjançant la presentació de l'informe 

d'auditor, d'acord amb allò establert al pacte 5è del conveni. FACULTAR el 

Primer Tinent d'Alcaldia, Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del 

conveni. 

 

17.- (2017/847)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

i l’Ajuntament de París per a l’estada d’un funcionari de l’Ajuntament de París a 

diferents departaments de l’Ajuntament de Barcelona en el marc del programa 

Leonardo de la Comissió Europea. FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia, Im. 

Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni. 

 

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

el document de 28 de setembre de 2017. 

 

19.- (DPPF-2017/0048-FB) APROVAR inicialment la modificació de la clàusula setena de les bases 

per a l'atorgament d'un ajut equivalent a la quota líquida de l'Impost sobre béns 

immobles, corresponent al domicili habitual, a aquelles persones amb pocs 

recursos econòmics; SOTMETRE a informació pública les esmentades bases per 

un termini de vint dies hàbils mitjançant publicació d’anunci en el BOP de 

Barcelona, d’acord amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 

qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; TENIR per 

aprovades definitivament les bases en cas que transcorri l’esmentat termini sense 

que es presentin al·legacions. 

 

20.- (F-1706)  MANDATAR a Crédit Agricole per assessorar, estructurar i col·locar 

una o vàries emissions de deute per import màxim global de 86.125.000,00 euros 

en format de Bo Verd, Social i/o Sostenible, en les condicions que s’adjunten a 

l’annex. DELEGAR en l’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, Primer Tinent 

d’Alcaldia de Treball, Economia i Planificació Estratègica, i el Sr. Jordi Ayala 

Roqueta, Gerent de Presidència i Economia, de forma indistinta, l'atorgament de 

tota la documentació necessària per dur a terme la signatura i disposició de les 

operacions. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

 

 

21.- (2017/681)  AUTORITZAR la presentació de sol·licitud de subvenció davant el 

Servei d’Ocupació de Catalunya per a la realització del Projecte Xarxa 

d'impulsors del Programa de Garantia Juvenil, d’acord amb la Resolució 

TSF/1823/2017, de 13 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2017 

de les subvencions destinades a la Xarxa d'impulsors del Programa de Garantia 

Juvenil a Catalunya; ENCARREGAR la gestió dels tràmits necessaris per a 

l’execució i la justificació del projecte, una vegada atorgada aquesta subvenció, a 

la Societat Privada Municipal Barcelona Activa SAU en la seva condició d’ens 

municipal encarregat de l’execució de les polítiques de l’Ajuntament en matèria 

d’ocupació i per disposar dels mitjans humans, materials i tècnics per a la 

realització del Projecte; FACULTAR la Gerent de Política Econòmica i 

Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Barcelona per a la signatura de tots 

els documents relatius a la sol·licitud i a l’execució del Projecte. 



 

Ref:CG 34/17 

v.  28- 9- 2017 

 12: 23 

11 

 

22.- (E.08.6033.17) MODIFICAR la durada, fins al 31 de desembre de 2017, la cessió d’ús 

atorgada, per acord de la Comissió de Govern de 2 d’octubre de 2013, a favor de 

la Fundació Salut i Comunitat respecte dels habitatges quart primera i quart sisè 

de l’escala 2 situats al carrer de Escolapi Càncer, núm. 1-7, per tal de mantenir a 

l’entitat en desenvolupament de projectes d’acollida a persones amb risc 

d’exclusió social, d’acord amb la condició tercera de les Condicions reguladores 

de la cessió, mantenint inalterables la resta de Condicions reguladores aprovades 

per la Comissió de Govern el 2 d’octubre de 2013. 

 

23.- (E.02.6022.17) ADQUIRIR, a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, a la 

societat Renta Corporación Real Estate ES, S.A.U. NIF A-62206313, l’entitat 

núm. 2 de l’immoble situat al carrer de Còrsega núm. 394 (identificat 

registralment com finca núm. 27708/N del Registre de la Propietat núm. 4 dels de 

Barcelona), en virtut del dret de tanteig que ostenta 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 i de la Disposició addicional setena de la Llei 

4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les 

persones en risc d’exclusió residencial, en el seu punt 3; APROVAR com a preu 

de la compravenda l’import de 5.850.000,00 euros; LLIURAR al Patronat 

Municipal de l’Habitatge la quantitat de 5.850.000,00 euros; amb càrrec a 

l’obligació reconeguda al seu favor, per decret de 31 de d’agost de 2017, 

(expedient 3-024/2014) assentaments 7000424875, 7000503696, 7000504456, 

7000589568 7000597440, 7000598280, 70005598290, i 7000610536 del 

Pressupost municipal, ENCARREGANT-LI el pagament de l’esmentada 

adquisició, així com la gestió i administració de l’esmentada finca per tal de 

destinar-la a habitatges de lloguer social; FORMALITZAR la compravenda, 

prèvia cancel·lació d’aquells gravàmens el manteniment dels quals suposi una 

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

Registre de la Propietat. 

 

24.- (25058)  CEDIR l’ús, mitjançant subarrendament, a favor de l’entitat Càritas 

Diocesana de Barcelona, el local comercial 9a, en planta semisoterrània de la 

finca situada al carrer Manuel Sanchís Guarner núm. 2-10, amb la finalitat de 

destinar-lo a implementar el projecte PAIDOS i oferir un servei d’atenció a 

famílies amb infants menors de 6 anys en situació de pobresa i risc d’exclusió 

social a Barcelona, d’acord amb les condicions reguladores annexes, que 

s’aproven; i FORMALITZAR el subarrendament en document administratiu. 

 

25.- (3-125/2017)  APROVAR l’expedient núm. 3-125/2017 de modificacions de crèdit, 

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

Barcelona per a l’exercici 2017, d’import 330.149,54 euros, per atendre despeses 

derivades de l’actuació inversora P.11.7004.01 “Vehicles i maquinària de parcs i 

jardins. Substitució” que va ser informada favorablement en Comissió de Govern 

de 14 de setembre de 2017, de conformitat amb la documentació i amb la 

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

comptable núm. 17091391; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 
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26.- (3-127/2017)  APROVAR l’expedient núm. 3-127/2017 de modificacions de crèdit, 

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

Barcelona de l’exercici 2017, d’import 319.972,59 euros, per atendre despeses de 

diversos orgànics de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

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

17091891; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

27.- (3-128/2017)  APROVAR l’expedient núm. 3-128/2017 de modificacions de crèdit, 

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

Barcelona de l’exercici 2017, d’import 2.184.000,00 euros, per fer front a 

l’increment de despeses de l’Àrea de Drets Socials del Servei d’Atenció 

Domiciliària (SAD), de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

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

17091991; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

28.- (3-129/2017)  APROVAR l’expedient núm. 3-129/2017 de modificacions de crèdit, 

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

Barcelona de l’exercici 2017, d’import 876.956,00 euros, per atendre despeses de 

serveis 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. 17092091; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 

Municipal 

 

 

ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ 

 

29.- (2017/748)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

i Circuits de Catalunya, SL per a  la realització del Projecte Promoció del món del 

motor/Projecció marca Barcelona, dirigida a la projecció internacional de 

Barcelona, la seva promoció econòmica, d’ocupació i d’innovació tecnològica a 

partir de l’organització de diferents esdeveniments esportius que, en el seu 

desenvolupament, han de vetllar per la sostenibilitat mediambiental, 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 de 7.000.000,00 euros. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un 

import de 7.000.000,00 euros amb càrrec a la partida 0301-43333-45390, 

distribuïts en 3.000.000,00 euros per a l’any 2017 i 2.500.000,00 euros per a l’any 

2018 i 1.500.000,00 per a l’any 2019, condicionada a l’existència de crèdit 

adequat i suficient en l’anualitat de 2018 i 2019 favor de Circuits de Catalunya, 

SL, amb CIF B08282626. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el 

termini màxim de 3 mesos a comptar des de la finalització del Pla d’Actuació 

anual, presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb 

les previsions de la normativa i del conveni en aquest sentit. FACULTAR el 

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

conveni. 

 

30.- (2017/929)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 
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i l'Associació Barcelona Clúster Nàutic per a  la realització del Projecte 

implementació del pla d’acció 2017-2018, dirigit al posicionament internacional 

de Barcelona com a referent del sector, l’enfortiment del sector mitjançant la 

generació d’oportunitats de negoci i de creació d’ecosistema i el desenvolupament 

de programes de formació i generació d’ocupació, 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 de 150.000,00 euros. 

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

càrrec a la partida 0301-48903-43333, distribuïts en 100.000,00 euros per a l’any 

2017 i 50.000,00 euros per a l’any 2018, condicionada a l’existència de crèdit 

adequat i suficient en l’anualitat de 2018 a favor de l'Associació Barcelona 

Clúster Nàutic, amb CIF  G66288424. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal 

que, en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la finalització del Pla 

d’Actuació anual, presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts, de 

conformitat amb les previsions de la normativa i del conveni en aquest sentit. 

FACULTAR el Regidor d’Empresa i Turisme, Im. Sr. Agustí Colom Cabau, per a 

la signatura del conveni. 

 

 ES RETIRA la proposta precedent. 

  

31.- (2017/1097)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per al desenvolupament, implantació i gestió 

de la Plataforma Metropolitana d’Aparcament mitjançant l’ampliació de l’àmbit 

d’aplicació de la Plataforma d’aparcament creada i gestionada per Barcelona de 

Serveis Municipals SA, i que en l’actualitat s’utilitza a Barcelona, a tots els 

municipis de l’Àrea Metropolitana, facilitant als Ajuntaments que s’adhereixin 

voluntàriament la utilització de la nova Plataforma Metropolitana per a un millor 

exercici de les competències respectives en matèria de mobilitat de vehicles, 

facilitant les condicions d’ús de l’estacionament en zones regulades i aparcaments 

soterrats mitjançant eines que fan ús de noves tecnologies; ENCARREGAR a 

Barcelona de Serveis Municipals SA, en la seva condició de mitjà propi de 

l’Ajuntament de Barcelona, la gestió de la seva actual plataforma d’aparcament 

per tal de configurar la nova Plataforma Metropolitana d’Aparcament així com les 

condicions d’accés a la mateixa per part dels Ajuntaments i terceres persones, 

d’acord amb el Document de Prescripcions de l’encàrrec que s’annexa; 

FACULTAR el Gerent d’Empresa, Cultura i Innovació per tal d’adoptar els actes 

necessaris per l’execució del present encàrrec; FACULTAR el Segon Tinent 

d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona per a la signatura del conveni. 

 

32.- (1136/17)  PRORROGAR per un període de tres anys, en virtut de l’article 49 h) i 

Disposició Addicional Vuitena de la Llei 40/2015, el conveni de col·laboració 

entre l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i Concert Estudio, 

SL, per al desenvolupament del Festival Internacional de Música al Jardins i 

diverses estances del complex del Palau de Pedralbes; FACULTAR el Segon 

Tinent d’Alcaldia, Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, per a la signatura del 

document formalitzador de la pròrroga del conveni. 
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33.- (1167/17)  APROVAR l’addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació de 

Barcelona, el Consorci de Turisme de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, en 

relació a la iniciativa “Destinació Barcelona”, que té per objecte conèixer, 

vertebrar, planificar i millorar la gestió de l’activitat turística a la Destinació 

Barcelona, integrar les estratègies de promoció i comercialització de la Destinació 

Barcelona als diferents mercats emissors, inclòs el català, i garantir la millor 

atenció als visitants en origen, mitjançant el web i les xarxes socials, com la 

destinació, mitjançant la Xarxa d’Oficines i Punts d’Informació Turística i 

PRORROGAR la vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2017; 

FACULTAR el Regidor d’Empresa i Turisme, Im. Sr. Agustí Colom Cabau, per a 

la signatura de la pròrroga del conveni per a 2017. 

 

34.- (1168/17)  QUEDAR assabentada, d’acord amb l’article 85 del Text Refós de la Llei 

de Contractes del Sector Públic (RDL 3/2011, de 14 de novembre), i a la vista 

dels informes incorporats a l’expedient, de la transmissió de la branca d’activitat 

del negoci “Incubation corporativa”, activitat que desenvolupa l’empresa Incubio 

Partners SL, amb CIF B-65534836 en el marc del contracte de concessió per a la 

gestió i explotació del servei de creació d’un espai de connexió de talent creatiu i 

la capacitat d’innovació de la industria cultural amb el teixit empresarial i 

l’emprenedoria que es porta a terme a l’edifici de l’antic Canòdrom de Barcelona 

a favor de l’empresa Incubation and Open Innovation Services SL, amb CIF B-

66585613; CANCEL·LAR i RETORNAR a l’empresa Incubio Partners SL la 

garantia per import 8.000,00 euros, un cop l’empresa Incubation and Open 

Innovation Services SL hagi dipositat la corresponent garantia pel mateix import. 

 

35.- (1174/17)  RATIFICAR el Memorandum of Understanding entre l’Ajuntament de 

Barcelona i el Govern Metropolità de Seül, de 7 de setembre de 2017, relatiu a la 

cooperació mútua d’ambdues institucions per a desenvolupar un turisme just i 

sostenible, fixant-se la seva vigència fins al dia 7 de setembre de 2021. 

 

 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 

36.- (20150019)  PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte que 

té per objecte el concert d’un mínim de 10 places residencials de titularitat privada 

situades a la ciutat de Barcelona per formar part de la xarxa de places que 

conformen el Servei d’Acolliment d’Urgències a la Vellesa (SAUV) Lot 1, durant 

el termini comprès entre l’1 d’octubre de 2017 i el 31 d’octubre de 2017, 

adjudicat el 30 de setembre de 2015 a Quavitae Servicios Asistenciales, SAU, 

d’acord amb el que estableix la clàusula 3 del plec de clàusules administratives 

particulars, i atesa la conformitat del contractista, d’acord amb el que estableixen 

els articles 23.2 i 278 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text 

refós de la Llei de contractes del sector públic, per un import de 72.781,24 euros, 

IVA inclòs. AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de Quavitae Servicios 

Asistenciales, SAU, amb NIF núm. A-80106842, la despesa de l’esmentat 

contracte per un import de 72.781,24 euros, IVA inclòs (69.981,96 euros com a 

pressupost net i 2.799,28 euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit) amb 

càrrec al Pressupost i Partida indicats en el document comptable. REQUERIR 

l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la 
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recepció d’aquesta notificació, comparegui per formalitzar la pròrroga del 

contracte a les dependències del Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de 

Drets Socials (pg. de Sant Joan núm. 75, 9è). 

 

37.- (20150019 Lot2) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte que 

té per objecte el concert d’un mínim de 20 places residencials de titularitat privada 

situades a la ciutat de Barcelona per formar part de la xarxa de places que 

conformen el Servei d’Acolliment d’Urgències a la Vellesa (SAUV) Lot 2, durant 

el termini comprès entre l’1 d’octubre de 2017 i el 31 d’octubre de 2017, 

adjudicat el 30 de setembre de 2015 a Residencia Edelweiss Vallvidrera,  d’acord 

amb el que estableix la clàusula 3 del plec de clàusules administratives particulars, 

i atesa la conformitat del contractista, d’acord amb el que estableixen els articles 

23.2 i 278 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la 

Llei de contractes del sector públic, per un import de 36.390,62 euros. 

AUTORITZAR I DISPOSAR, a favor de Residencia Edelweiss Vallvidrera, amb 

NIF núm. B-59056390, la despesa de l’esmentat contracte per un import de 

36.390,62 euros (34.982,04 euros com a pressupost net i 1.408,58 euros en 

concepte d’Impost sobre el Valor Afegit), amb càrrec al Pressupost i Partida 

indicats en el document comptable. REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el 

termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d’aquesta notificació, 

comparegui per formalitzar la pròrroga del contracte a les dependències del 

Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de Drets Socials (pg. de Sant Joan 

núm. 75, 9è). 

 

38.- (20150019 Lot6) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte que 

té per objecte el concert d’un mínim de 10 places residencials de titularitat privada 

situades a la ciutat de Barcelona per formar part de la xarxa de places que 

conformen el Servei d’Acolliment d’Urgències a la Vellesa (SAUV) Lot 6, durant 

el termini comprès entre l’1 d’octubre de 2017 i el 31 d’octubre de 2017, 

adjudicat el 30 de setembre de 2015 a Clínica Barceloneta, SAU,  d’acord amb el 

que estableix la clàusula 3 del plec de clàusules administratives particulars, i atesa 

la conformitat del contractista, d’acord amb el que estableixen els articles 23.2 i 

278 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei 

de contractes del sector públic, per un import de 18.206,35 euros, IVA inclòs. 

AUTORITZAR I DISPOSAR, a favor de Clínica Barceloneta, SAU, amb NIF 

núm. A-08418477, la despesa de l’esmentat contracte per un import de 18.206,35 

euros, IVA inclòs (17.500,14 euros com a pressupost net i 706,21 euros en 

concepte d’Impost sobre el Valor Afegit), amb càrrec al Pressupost i Partida 

indicats en el document comptable. REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el 

termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d’aquesta notificació, 

comparegui per formalitzar la pròrroga del contracte a les dependències del 

Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de Drets Socials (pg. de Sant Joan 

núm. 75, 9è). 

 

39.- (20160585)  ANUL·LAR parcialment l'autorització de despesa en concepte d'ajuts per 

a la Campanya d'Activitats de Vacances d'Estiu 2017, amb càrrec al/s 

pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, per un import de 

287.482,41 euros, import sobrant de la previsió inicial aprovada d'acord amb l'acta 

de resolució de la Comissió d'ajuts econòmics de 17 de juliol de 2017. 
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40.- (20170240)  APROVAR l’encomana de gestió a l’Institut d’Estudis Regionals i 

Metropolitans de Barcelona (IERMB) per a dur a terme cinc estudis vinculats amb 

l’evolució socioeconòmica de la població de Barcelona. AUTORITZAR i 

DISPOSAR la despesa de 147.896,85 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, per a l’encomana de gestió abans 

indicada. FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Tinenta d’Alcaldia de 

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

documents que se’n derivin. 

 

41.- (20170360)  APROVAR inicialment les Bases del 2n concurs de cartells dels festivals 

per a joves Brot, Visualsound i Rough Diamonds. SOTMETRE a informació 

pública les esmentades Bases per un termini de 20 dies hàbils a partir de la seva 

publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb els 

articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament 

d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals i del procediment administratiu comú 

i 52 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les 

administracions públiques de Catalunya. TENIR per aprovades definitivament 

aquestes bases generals, sempre que no s’hagin presentat al·legacions durant el 

període d’informació pública. CONVOCAR el concurs de cartells del festivals per 

a joves Brot, Visualsound i Rough Diamonds, amb els premis següents: Premi 

jurat a la millor obra presentada pel Festival Brot, dotat amb 750,00 euros, Premi 

jurat a la millor obra presentada pel Festival Barcelona VisualSound, dotat amb 

750,00 euros, i Premi jurat a la millor obra presentada pel Rough Diamonds, dotat 

amb 750,00 euros. ESTABLIR un termini de presentació de sol·licituds de 30 dies 

naturals, a partir del dia següent de la publicació de la convocatòria. 

AUTORITZAR la despesa de 2.250,00 euros amb càrrec a la partida 0201  48101 

23221, del pressupost de l'any 2017 i ORDENAR la publicació de les bases i la 

convocatòria del Concurs de cartells dels festivals per a joves Brot, Visualsound i 

Rough Diamonds al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Tauler 

d’Edictes de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

42.- (0697/17)  ADJUDICAR el contracte núm. 17002612, que té per objecte atendre les 

despeses pel servei de primera acollida, serveis especialitzats transversals i suport 

SAIER amb mesures de contractació pública sostenible, per un import 

d'1.582.394,64 euros, exempt d'IVA, de conformitat amb la proposta de valoració 

i classificació continguda en l'expedient a A.B.D. Asociación Bienestar y 

Desarrollo amb NIF G59435180, i d'acord amb la seva proposició, en ser aquesta 

l’única oferta rebuda a la licitació, sotmès a la condició suspensiva d'existència de 

crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os diferents a l’actual. DISPOSAR a 

favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s 

pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document. ANUL·LAR 

l’autorització de la despesa, en concepte de baixa licitatòria, per un import de 
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235.091,83 euros, amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen 

en les relacions que s’adjunten a aquest document i que s’incorporen a 

l’expedient. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals 

a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment 

per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la 

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

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

l'aixecament de la suspensió. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, 

Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

43.- (0188/16)  AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa per un import de 

76.200,00 euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest 

mateix document, a favor del Consell d'Associacions de Barcelona, amb NIF 

G64629538, per al conveni de col·laboració i cogestió de la Torre Jussana per a la 

pròrroga de l'any 2017. PRORROGAR fins al 31 de desembre de 2017 el conveni 

de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i el Consell d'Associacions de 

Barcelona, amb NIF G64629538, per al conveni de col·laboració i cogestió de la 

Torre Jussana, 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 de 76.200,00 euros. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que 

presenti en data màxima 31 de març de 2018 el balanç econòmic i la memòria de 

funcionament d'aquesta i la justificació dels fons rebuts. Aquest haurà de contenir 

memòria d’actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats 

obtinguts, memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades i 

informe de l’auditor. 

 

44.- (0837/17)  AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 55.000,00 

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

document, a favor de SOS Racisme, amb NIF G58958323, per a l’atenció a 

persones victimitzades per racisme, incidència social i política: visibilitzar per a 

transformar. APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de 

Barcelona i SOS Racisme, amb NIF G58958323, per a l’atenció a persones 

victimitzades per racisme, incidència social i política: visibilitzar per a 

transformar, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió 

directa i amb caràcter nominatiu, 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 55.000,00 euros. FACULTAR el Quart Tinent d'Alcaldia, l'Il·lm. 

Sr. Jaume Asens 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 d'aquesta i justificació dels fons rebuts. Aquesta haurà de contenir 

la memòria d’actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats 

obtinguts i memòria econòmica justificativa del cost de les activitats que inclourà 

com a mínim una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, 

factures o documents de valor probatori equivalent, i relació d’altres ingressos i 

subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada i, segons consta al pacte 
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setè de l'esmentat conveni. 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

45.- (17-SJS-110)  APROVAR el Conveni entre el Districte de Ciutat Vella de l’Ajuntament 

de Barcelona i el Centre de Documentació Històrico Social Ateneu Enciclopèdic 

Popular, l’objecte del qual és la cessió temporal d’ús del local situat al carrer 

Reina Amàlia, 38, baixos, de la ciutat, de titularitat municipal, en 

desenvolupament del protocol de col·laboració signat el 13 de maig de 2011 amb 

l’objectiu de recolzar de forma activa la tasca cultural d’aquesta entitat al 

Districte, un cop estudiat el projecte de juny de 2017 que es va presentar de nova 

seu al Raval, d’acord amb l’informe de la Direcció de Serveis a les Persones i 

Territori de Ciutat Vella de 12 de juliol de 2017 i l’informe de la Direcció de 

Serveis Jurídics-Secretaria delegada de Ciutat Vella de 6 de setembre de 2017. 

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

Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

46.- (20140023)  MODIFICAR el contracte número 14002276 que té per objecte les Obres 

de Manteniment de la Senyalització horitzontal, vertical, informativa urbana i 

abalisament de la seguretat viària de Barcelona (2014-2018) i foment de 

l'ocupació de les persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral 

Lot 1, Zona Oest, d’acord amb l’informe dels serveis tècnics municipals de 27 de 

juliol de 2017 i de conformitat amb els articles 105 i 106 del Reial Decret 

Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la Llei de Contractes del 

Sector Públic; AMPLIAR l'autorització de despesa de l’esmentat contracte per un 

import de 50.000,00 euros amb càrrec al Pressupost i Partida indicades en aquest 

mateix document; DISPOSAR-LA a favor de Tevaseñal, SA, NIF A23377674; 

DECLARAR la improcedència de la revisió de preus d'acord amb la justificació 

que consta en el plec de clàusules administratives particulars; REQUERIR 

l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la 

recepció d'aquesta notificació, constitueixi la garantia definitiva complementària 

per un import de 2.066,12 euros i comparegui per formalitzar la modificació del 

contracte a les dependències d'Administració d'Ecologia Urbana. 

 

47.- (20170004 Vol 2) APROVAR l’addenda al conveni de col·laboració subscrit entre 

l’Ajuntament de Barcelona i l’Autoritat del Transport Metropolità, el 22 de juliol 

de 2016, relatiu a la coordinació per a la redacció del projecte constructiu per 

l’articulació de les xarxes Trambaix i Trambesòs i la implantació d’una xarxa 

tramviària unificada; FACULTAR el gerent d’Ecologia Urbana per la seva 

formalització. 

 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi - Districte de Gràcia 

 

48.- (6BC 2017/178) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització de 

l'avinguda Princep 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, 
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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 

4.850.457,88 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; 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. 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

49.- (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 pagina web del Districte de Ciutat Vella, en 

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

d’aquest acord al Consell Municipal. 

 

50.- (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 pagina web del Districte de 

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

DONAR-NE compte d’aquest acord al Consell Municipal. 

 

51.- (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 
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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 pagina web del Districte de Ciutat Vella, en 

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

d’aquest acord al Consell Municipal 

 

52.- (OS03049)  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 

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 pagina web del Districte de Ciutat Vella, en compliment de 

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

Consell Municipal. 

 

53.- (OS03058)  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-NE 

compte d’aquest acord al Consell Municipal. 

 

54.- (16PL16426)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic d'ordenació de les activitats de 

pública concurrència, comerços alimentaris, serveis turístics i altres activitats al 

Districte de Ciutat Vella (Pla d'usos de Ciutat Vella), segons el contingut 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; EXPOSAR-LO al públic pel 

termini de dos mesos; PRORROGAR l’acord de suspensió acordat per la 

Comissió de Govern en sessió de 13 d’octubre de 2016 (BOPB de 14 d’octubre de 

2016) de conformitat amb l’article 73.2 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme 
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aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, en els termes següents: a) a 

l’àmbit de la zona única, la suspensió de l'atorgament de llicencies i/o comunicats 

i altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial 

per a la instal·lació o l'ampliació de les activitats regulades en els epígrafs del Pla 

que s’aprova inicialment; b) a l’àmbit de tot el Districte (amb exclusió de la zona 

específica ZE-10 Zona Portuària), les activitats d’exposició i venda o lloguer de 

bicicletes, exposició i venda o lloguer de motos i complements, exposició i venda 

o lloguer de vehicles de mobilitat personal, magatzem temporal de mercaderies no 

perilloses obert al públic, establiment en què es comercialitza la venda de viatges i 

serveis turístics i oficina o punt d’informació turística. PRORROGAR, igualment, 

la suspensió de l'atorgament de llicencies d'obra d'edificació, de nova planta, gran 

rehabilitació, reforma o rehabilitació amb canvi de l'ús principal de l'edifici, i 

l'increment de volum o sostre edificable, i/o els comunicats immediats i diferits 

vinculats a la instal·lació o ampliació d'aquestes activitats; AMPLIAR la 

suspensió a l'atorgament de llicències i/o comunicats, i altres autoritzacions 

municipals connexes, establertes per la legislació sectorial, per a l'obertura, la 

instal·lació o l'ampliació de les activitats següents: EC3.3.3 a tot l’àmbit de Ciutat 

Vella i P.1.2 només a la zona única. PRECISAR que els epígrafs a què es refereix 

el present acord, corresponen en el seu contingut als recollits a l’acord de 13 

d’octubre de 2016, tot i la seva nova denominació. EXCLOURE de la suspensió 

l'atorgament de llicències i/o comunicats, i altres autoritzacions municipals 

connexes, establertes per la legislació sectorial, per iniciar, ampliar o instal·lar 

una activitat que, abans de l'executivitat de l’acord de suspensió potestativa 

prèvia, disposés de l'habilitació municipal preceptiva per executar les 

corresponents obres de condicionament, excepte les activitats objecte d’ampliació 

de la suspensió, cas en què, la data de referència  serà la de l’executivitat del 

present acord de suspensió. 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; 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; PRECISAR, de conformitat amb l’article 102.4 del Reglament de la 

Llei d’Urbanisme que es podran tramitar instruments o atorgar llicències 

fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions 

del nou planejament que s’aprova inicialment. SOTMETRE’L al Consell 

Municipal per a la seva aprovació definitiva; PUBLICAR el present acord en el 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i DONAR-NE compte a la Comissió 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

55.- (15PL16327)  DENEGAR l’aprovació inicial, de conformitat amb l'article 89.2 del Text 

Refós de la Llei d’Urbanisme  (Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), relativa al 

Pla Especial Urbanístic Integral i de Millora Urbana per a l’ordenació del 

Complex Arquitectònic del Teatre Principal de La Rambla, 27 de Barcelona, 

promogut per Edificis i Espectacles, SL; atesa l’existència de motius determinants 

de la seva denegació, fonamentats a l’informe de la Direcció de Serveis de 

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

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

Mobilitat. 
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56.- (15PL16349)  DENEGAR l’aprovació inicial, de conformitat amb l'article 89.2 del Text 

Refós de la Llei d’Urbanisme  (Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), relativa al 

Pla Especial Integral per al desenvolupament hoteler de la Casa Palau situada al 

passeig Isabel II, 2-4 de Barcelona, promogut per Viqufa 4, SL i Conquibus, SL; 

atesa l’existència de motius determinants de la seva denegació, fonamentats a 

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

efectes de motivació s’incorpora a aquest acord; i DONAR-NE compte a la 

Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

57.- (16PL16418)  DENEGAR l’aprovació inicial, de conformitat amb l'article 89.2 del Text 

Refós de la Llei d’Urbanisme  (Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), relativa al 

Pla Especial Integral d’adequació per a l’ús d’hotel de l’edifici protegit Nivell B 

situat a la Rambla 38 del Districte de Ciutat Vella del terme municipal de 

Barcelona, promogut per Alberto Teichman i altres, atesa l’existència de motius 

determinants per a la denegació de la seva aprovació, fonamentats a l’informe de 

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

motivació s’incorpora a aquest acord; i DONAR-NE compte a la Comissió 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

Districte de l'Eixample 

 

58.- (17SD0222B) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Projecte Executiu d’Urbanització de l’Illa del Mercat 

de Sant Antoni i dels trams de carrer Tamarit i Borrell que li són confrontats,  

promogut per l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, d’acord amb les 

condicions establertes a l’Informe Tècnic del Projecte (ITP amb qualificació B) 

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

reproduït, per un import de 7.230.254,74 euros, el 21% de l’impost del valor 

afegit ( IVA) inclòs, d’acord amb el que estableixen els articles 89.6 i 119.2 del 

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 

d’Urbanisme. PUBLICAR el present acord en el  Butlletí Oficial de la Província 

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

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

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

Districte de les Corts 

 

59.- (4BD 2017/046) APROVAR definitivament el Projecte executiu de reurbanització del 

carrer dels Comtes de Bell·lloc (entre el carrer Marqués de Sentmenat i el carrer 

Evarist Arnús). Fase 1, al Districte de Les Corts de Barcelona, d’iniciativa 

municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient 

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

278.957,73 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; PUBLICAR aquest acord al 

Butlletí Oficial de la Província (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler 

d’edictes de l’Ajuntament de Barcelona; i ENCARREGAR a la societat municipal 

BIMSA la gestió de l’actuació. 



 

Ref:CG 34/17 

v.  28- 9- 2017 

 12: 23 

23 

 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

60.- (16PL16445)  DENEGAR l’aprovació inicial, de conformitat amb l'article 89.2 del Text 

Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), relativa al 

Pla Especial Urbanístic de concreció de l’equipament esportiu de titularitat 

privada situat al carrer de Sagrat Cor núm. 14-16, Districte de Sarrià-St. Gervasi, 

promogut per Diagonal 3000 SL, atesa l’existència de motius determinants de la 

seva denegació, fonamentats a l’informe de la Direcció de Serveis de 

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

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

Mobilitat. 

 

Districte de Gràcia 

 

61.- (6BD 2017/053) APROVAR inicialment el Projecte de la reurbanització del carrer de 

Romans, 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 aquests 

efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 759.784,83 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; 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 ENCARREGAR a la 

societat municipal BIMSA la gestió de l’Actuació.  

 

62.- (6BD 2017/056) APROVAR inicialment el Projecte executiu, estudi de seguretat i salut i 

memòria ambiental de la reurbanització del carrer Ventalló, 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 aquests efectes es dóna per reproduït, 

amb un pressupost de 657.417,06 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; 

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; ENCARREGAR a la societat municipal 

BIMSA la gestió de l’Actuació. 

 

Districte de Nou Barris 

 

63.- (8BD 2016/129) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització del carrer 

de Florida, entre la plaça de Nou Barris i el carrer d’en Tissó, al Districte de Nou 

Barris, 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  878.759,48 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 
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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; i ENCARREGAR a la societat 

municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 

Districte de Sant Andreu 

 

64.- (16GU03)  APROVAR definitivament, a l’empara de l’article 119.3 del Decret 

Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme, i l’article 164.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 

s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, el Projecte de reparcel·lació 

voluntària del sòl definit dins l’àmbit de la Trinitat Vella per executar les 

determinacions de la Modificació puntual del Pla general metropolità en els sòls 

ocupats pel centre penitenciari de joves de Trinitat Vella i entorns, en el marc del 

conveni de 2001 i addenda de 2006, formalitzat en escriptura pública autoritzada 

el 26 de juny de 2017, davant el Notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, el 

Sr.Ramón García-Torrent Carballo, amb núm. 2.198 del seu protocol. 

PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de 

més circulació de la província, i NOTIFICAR-LO individualment a cadascun dels 

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

Mobilitat. 

 

Districte de Sant Martí 

 

65.- (16 SD 02 73 B) RATIFICAR la resolució del Gerent d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, 

de 22 de març de 2017 (S5D/2017-000569) que consta degudament incorporada a 

l'expedient, que va resoldre aprovar inicialment el Projecte d’Urbanització de Pla 

de Millora Urbana de l’illa delimitada pels carrers Puigcerdà, Veneçuela, Pallars i 

Maresme (aprovat definitivament pel Plenari del Consell municipal de 

l’Ajuntament de Barcelona de 20 de juliol de 2007, i publicat en el BOP núm. 

236, de  2 d’octubre de 2007) promogut per la Junta de Compensació de l’Illa 

delimitada pels carrers Puigcerdà, Veneçuela, Pallars i Maresme del Districte 

22@ del terme municipal de Barcelona, per un import de 478.814,63 euros, 

l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb les condicions que consten a 

l’informe de conformitat tècnica (ITP) de 9 de febrer de 2017, amb classificació 

B, que consta a l’expedient i que es dóna per reproduït. APROVAR 

definitivament el Projecte d’Urbanització de Pla de Millora Urbana de l’illa 

delimitada pels carrers Puigcerdà, Veneçuela, Pallars i Maresme (aprovat 

definitivament pel Plenari del Consell municipal de l’Ajuntament de Barcelona de 

20 de juliol de 2007, i publicat en el BOP núm. 236, de 2 d’octubre de 2007) 

abans referit, de conformitat amb 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 el present acord en el  Butlletí Oficial de la Província de 

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

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

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

 ES RETIRA la proposta precedent. 
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66.- (17PL16500)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla de Millora Urbana del Subsector 

11 del PMU per a la reforma interior del sector Llull-Pujades (Ponent), promogut 

per la Junta de Compensació del Subsector 11; 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. 

 

b) Mocions 

 

  

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

a les onze hores. 

 


