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COMISSIÓ DE GOVERN

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 25 D'ABRIL DE 2019

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 10 d'abril de 2019

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS INTERNACIONALS

1. – (834/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Margarita Fernández-
Armesto Sánchez (mat. 26642) entre la seva activitat municipal com a funcionària
interina per vacant amb la categoria de Tècnica Superior en Arquitectura, amb
destinació  a  la  Gerència  Adjunta  de  Mobilitat  i  Infraestructures  de  l’Àrea  d’Ecologia,
Urbanisme  i  Mobilitat,  on  ocupa  el  lloc  de  treball  de  Tècnica  Superior  d’Arquitectura
(22FA1BIBA03), i una segona activitat en el sector públic d’assessorament i suport per
a la diagnosi d’una ciutat pilot pel programa de resiliència de la ONU (ONU-Habitat) pel
període  2018-2019.  L’article  3  i  següents  de  la  Llei  53/1984,  de  26  de  desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques estableix els
supòsits d’excepció al principi general d’incompatibilitat per desenvolupar dos llocs de
treball en el sector públic. Entre aquests supòsits es contemplen les activitats incloses
en  l’article  6  de  l’esmentada  Llei  i  on  es  preveu  que  podrà  autoritzar-se  la
compatibilitat  per  l’exercici  d’activitats  d’investigació  de  caràcter  no  permanent  o
d’assessorament  científic  o  tècnic  en  supòsits  concrets  que  s’acrediti  per  l’assignació
de  l’encàrrec  en  concurs  públic,  o  per  requerir  especials  qualificacions.  A  aquests
efectes,  la  Sra.  Fernández  –Armesto ha  acreditat  que reuneix  les  condicions  especials
per  exercir  aquesta  activitat  encarregada per  l’ONU (ONU-Habitat),  pel  període 2018-
2019 i en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta
condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a la seva jornada i  horari de
treball, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la citada Llei 53/1984,
en  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. – (933/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Joan Marc Craviotto Arnau
(mat. 27435) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera en comissió
de serveis amb la categoria de Tècnic Superior en Enginyeria, amb destinació al
Departament  de  Qualitat  Ambiental  de  l’Àrea  d’Ecologia,  Urbanisme  i  Mobilitat,  on
desenvolupa  el  lloc  de  treball  de  Tècnic  Superior  d’Enginyeria  (22FA1BIBA09),  i  una
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segona activitat en el sector públic com a membre del panell d’experts ambientals per
a  l’elecció  de  la  European  Green  Capital  i  la  European  Green  Leaf  Capital,  de  la
Comissió  Europea,  de  l’1  de  desembre  de  2018  fins  el  30  de  novembre  de  2019;
sempre que l’assessorament sigui  per supòsits concrets i  l’assignació d’encàrrecs sigui
per concurs públic o per requerir especials qualificacions, d’acord amb allò que preveu
l’article  6  de  la  Llei  53/1984,  de  26  de  desembre,  d’incompatibilitats  del  personal  al
servei de les administracions públiques. La present autorització resta condicionada a
l’estricte  compliment  dels  deures  públics,  a  les  prohibicions  i  altres  previsions  que  es
contenen en la citada Llei 53/1984, 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de les administracions públiques, en 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. En tot cas, la present autorització perdrà vigència per canvi de lloc
de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció.

3. – (85/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Eduard Garcia Gebani (mat.
75683), entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant amb la
categoria professional de Tècnic Superior en Arquitectura, amb destinació al
Departament  de  Llicències  i  Inspecció  del  Districte  de  l’Eixample,  on  desenvolupa  el
lloc de treball de Tècnic Superior d'Arquitectura - llicències i inspecció (22FA1BIBA04), i
el desenvolupament del càrrec com a membre del Consell Comarcal del Maresme,
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.

4. – (106/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Gemma Perelló Rigola
(mat. 77007) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per
substitució amb la categoria professional  d’Auxiliar Administrativa,  amb destinació a l'
Oficina  d’Atenció  al  Ciutadà  de  Nou  Barris  de  la  Gerència  de  Drets  de  Ciutadania,
Participació  i  Transparència,  on  ocupa  el  lloc  de  treball  d’Informadora-Tramitadora
(16FCXSCSC03), i l’activitat privada per compte d'altri com a administrativa a l’empresa
Gabinet Psicològic REHDER SCP. 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
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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. – (177/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Alberto García Miguel
(mat. 76714) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí de programa amb
la categoria professional d’Auxiliar, amb destinació a la Direcció de Serveis d'Inspecció
de  la  Gerència  d'Ecologia  Urbana,  on  ocupa  el  lloc  de  treball  d’  Inspector
(18FCXSCSC02),  i  l’activitat  privada  per  compte  propi  d’escriptura  creativa  i  obres  de
ficció per encàrrec. 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.

6. – (318/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mª Cristina Homs-
Procházka Escofet (mat. 76937) entre la seva activitat municipal com a funcionària
interina de programa amb la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb
destinació al Departament de Serveis Jurídics-Secretaria del Districte de Les Corts, on
ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en Dret (22FA1BIBA15), i l’activitat privada
per  compte  propi  d’advocada.  No  podrà  ostentar,  per  sí  mateixa  o  mitjançant
substitut, la representació i defensa d'interessos contraris als de la Corporació
Municipal ni tampoc podrà assessorar, informar o desenvolupar les activitats pròpies
de la professió en aquells assumptes o procediments en els que l'Ajuntament o els
seus Organismes hi tinguin relació. La dedicació professional privada no podrà superar
la  meitat  de  la  jornada  laboral  setmanal  vigent  a  l’Administració  Pública  i  haurà  de
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització
resta  condicionada  a  l’estricte  compliment  dels  deures  públics,  a  les  prohibicions  i
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre
d’incompatibilitats  del  personal  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.

7. – (325/2019) DENEGAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Martí Bultó Puig (mat. 77459
entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per acumulació de tasques a
l’Ajuntament  de  Barcelona,  amb  la  categoria  professional  de  Tècnic  Mitjà  de  l’SPEIS,
desenvolupant  el  lloc  de  treball  de  Tècnic  SPEIS  –  Cap  de  Sala,  adscrit  al  Centre  de
Gestió  d’Emergències,  de  la  Direcció  del  Servei  de  Prevenció,  Extinció  d´Incendis  i
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Salvament (Gerència de Seguretat i Prevenció), per compatibilitzar la seva activitat
principal  i  dues  activitats  privades  per  compte  d’altri  d’instal·lador  de  sistemes  de
protecció  d’incendis  a  l’empresa  Bifor  Seguretat  SL  i  d’enginyer  industrial  en  matèria
de  seguretat  a  l’empresa  MSConsultors,  atès  que,  d’acord  amb les  taules  retributives
aprovades pel Consell Municipal de 22 de febrer de 2019 (Gaseta Municipal de 14 de
març de 2019) el Sr. Bultó Puig percep un complement específic circumstancial de
“plena dedicació tècnics i suport SPEIS”, que s’atribueix a llocs de treball com el que ell
ocupa, que requereixen de manera freqüent una jornada de 40 hores, i que no permet
la  compatibilitat  de  l’ocupant,  i  per  tant  no  pot  compatibilitzar  la  seva  activitat
muncipal  a  l’SPEIS  amb  una  segona  activitat,  de  conformitat  amb  el  que  disposa
l’article 14 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre.  DONAR-NE compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

8. – (1/2019 IMHR) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Agata Monika
Ruranska (mat. 11004059) 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  Jurídics,  Contractació  i  Patrimoni  de  l’Institut  Municipal  de  l’Habitatge  i
Rehabilitació de Barcelona, on desenvolupa el lloc de treball de Tècnica Superior en
Dret  (codi  22FA1BIBA15),  i  l’activitat  privada  per  compte  propi  com  a  advocada.  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 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. – (19/46)  AUTORITZAR  el  Consorci  Agència  d’Ecologia  Urbana  de  Barcelona,  adscrit  a
l’Ajuntament  de  Barcelona,  la  contractació  laboral  temporal  per  obra  i  servei  d’una
persona per al lloc de treball de Tècnic/a Superior Arquitectura, del grup A1, amb
llicenciatura  o  grau  universitari  en  Arquitectura,  d’acord  amb el  que  disposa  l’apartat
22.2 de la Instrucció de la Comissió de Govern aprovada en sessió de 22 de desembre
de 2016. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.

10. – (316/2019) DECLARAR d’interès públic, d’acord amb l’article 324 del Decret 214/1990,
de 30 de juliol, i l’article 4.1 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats
del  personal  al  servei  de  l’Administració  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  la  realització
per  part  dels  professionals  de  les  Escoles  Bressol  Municipals  de  l’Institut  Municipal
d’Educació  de  Barcelona,  d’una  segona  activitat  relacionada  amb  la  docència  de
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l’educació infantil en els àmbits públics següents: 2n cicle d’educació infantil en Escoles
d’Educació  Infantil  i  Primària  de  la  Generalitat  de  Catalunya  o  de  l’Ajuntament  de
Barcelona  que  gestiona  el  Consorci  d’Educació  de  Barcelona;  Escoles  Bressol
Municipals  d’altres  Ajuntaments  de  Catalunya;  Llars  d’Infants  de  la  Generalitat  de
Catalunya.  La  suma  de  jornades  de  l’activitat  principal  i  de  l’activitat  docent
desenvolupada segons aquesta declaració, en cap cas no podrà superar la jornada
ordinària de l’Administració incrementada en un 50%. Les necessitats de dedicació de
l’activitat  municipal  no  es  podran  veure  afectades  per  la  realització  de  la  segona
activitat.  En  tot  cas,  caldrà  demanar  expressament  i  de  forma  prèvia  l’oportuna
autorització de compatibilitat. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets
de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

11. – (18004957L01) ADJUDICAR, amb número de contracte 18004957L01, el Lot 1
(Enquestes Telefòniques) de l'Acord Marc que té per objecte la contractació dels
serveis per a la realització d'enquestes de l'opinió pública i altres serveis anàlegs amb
mesures de contractació pública a les següents empreses: GESOP, Gabinet d'Estudis
Socials  Opinió Pública, SL (NIF B63647994), ODEC, Centro de Cálculo y Aplicaciones
Informàticas, SA (NIF A46063418), Instituto DYM, Investigacions y Asesoramiento
Económica en Distribución, Mercados y Ventas, SA (NIF A08149304) i Opinometre, SL
(NIF B60003159), en haver obtingut les seves ofertes la puntuació mínima requerida
als plecs. 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. DESIGNAR com a responsable del contracte el Sr. Màrius Boada i Pla, Cap
de l'Oficina Municipal de Dades. DONAR compte d'aquest acord a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

12. – (18004957L02) ADJUDICAR, amb núm. de contracte 18004957L02, el Lot 2 (Enquestes
Presencials al domicili / a un lloc predeterminat) de l'Acord Marc que té per objecte la
contractació dels serveis per a la realització d'enquestes de l'opinió pública i altres
serveis anàlegs amb mesures de contractació pública a les següents empreses: GESOP,
Gabinet d'Estudis Social i Opinió Pública, SL (NIF B63647994), Instituto DYM,
Investigaciones y Asesoramiento Económica en Distribución, Mercados y Ventas, SA
(NIF A08149304) i Opinometre, SL (NIF B60003159), en haver obtingut les seves
ofertes la puntuació mínima requerida als plecs de clàusules administratives.
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. DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Màrius Boada i Pla, Cap
de l'Oficina Municipal de Dades. DONAR compte d'aquest acord a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
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13. – (18004957L03) ADJUDICAR, amb núm. de contracte 18004957LO3, el Lot 3 (Enquestes
On-line) de l'Acord Marc que té per objecte la contractació dels serveis per a la
realització d'enquestes de l'opinió pública i altres serveis anàlegs amb mesures de
contractació pública a les següents empreses: GESOP, Gabient d 'Estudis Socials i
Opinió Pública, SL (NIF B63647994), ODEC, Centro de Cálculo y Aplicaciones
Informàticas, SA (NIF A46063418), GAPS, Política i Societat, SL (NIF B62956784) i
Opinometre, SL (NIF B60003159), en haver obtingut les seves ofertes la puntuació
mínima requerida als plecs de clàusules administratives. 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. DESIGNAR com a
responsable del contracte el Sr. Màrius Boada i Pla, Cap de l'Oficina Municipal de
Dades. DONAR compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

14. – (18004957L04) ADJUDICAR, amb núm. de contracte 18004957L04, el Lot 4 (Estudis
qualitatius) de l'Acord Marc que té per objecte la contractació dels serveis per a la
realització d'enquestes de l'opinió pública i altres serveis anàlegs amb mesures de
contractació pública a les següents empreses: GESOP, Gabinet d'Estudis Socials i
Opinió PÚBLICA, SL (NIF B63647994), GAPS, POLÍTICA Y SOCIEDAD, SL (NIF
B63647994), INSTITUTO DYM, Investigaiones y asesoramiento Económica en
Distribución, Mercados y Ventas, SA (NIF A08149304), Idèria Insights, SL (B63860126)
Prysma, calidad y Medio Ambiente, SA (A84251990) i Opinometre, SL (NIF B60003159),
en haver obtingut les seves ofertes la puntuació mínima requerida als plecs de
clàusules administratives. 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. DESIGNAR com a responsable del contracte el Sr. Màrius
Boada i Pla, Cap de l'Oficina Municipal de Dades. DONAR compted'aquest acord a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

15. – (217/2019)  APROVAR  el  Conveni  de  col·laboració  entre  l’Administració  de  la
Generalitat  de  Catalunya,  mitjançant  el  Departament  d’Educació,  el  Consorci
d’Educació  de  Barcelona  i  l’Ajuntament  de  Barcelona  per  promoure,  impulsar  i
desenvolupar, en règim d’alternança dual, els cicles formatius de grau mitjà i superior,
en  instituts de formació professional de la Generalitat de Catalunya i del Consorci
d’Educació de Barcelona, a la ciutat de Barcelona, amb vigència des de l’1 de setembre
de 2019 fins el 31 de juliol de 2021, i prorrogable expressament per períodes anuals,
amb  un  màxim  de  dues  pròrrogues.  FACULTAR  l’lm.  Sr.  Gerardo  Pisarello  Prados,
primer  Tinent  d’Alcaldia  i  responsable  de  l’Àrea  d’Economia  i  Treball,  Ciutat  Digital  i
Relacions Internacionals, per a la signatura del conveni. DONAR-NE compte a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
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16. – (2019/238)  APROVAR  l’acord  de  cooperació  entre  l´Ajuntament  de  Barcelona  i  la
Comuna de Tetuan per fomentar el desenvolupament institucional, la modernització
de l’administració i la millora de la gestió de serveis bàsics en àmbits com la gestió de
l’espai  públic,  mobilitat  i  accessibilitat,  l’enfortiment  de  la  societat  civil,  cooperació
cultural  i  educació,  promoció  del  treball  i  de  l’economia  social  i  solidària  i  les
migracions ( gestió i diversitat). DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets
de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

17. – (2019/196) APROVAR el conveni de col·laboració entre l´Ajuntament de Barcelona i
l´Asociación  Comité  Español  de  la  UNRWA  pel  Projecte  “Prestación  de  servicios  de
salud materno-infantil en la Franja de Gaza para garantizar la salud de las mujeres
refugiadas  de  Palestina”,  que  instrumenta  l'atorgament  d'una  subvenció  mitjançant
concessió directa nominativa, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.1a) i 6.3 de la normativa
general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de
95.000,00 euros, que representa el 50% del projecte, que té un import de 190.000,00
euros. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa a favor  per un import de 95.000,00 euros,
amb càrrec a la partida 48844/23291/0701 a favor de la Asociación Comité Español de
la UNRWA amb CIF G84334903. REQUERIR les entitats beneficiàries per tal que en un
termini no superior a sis mesos de la finalització del projecte presenti la justificació de
l´aplicació dels fons rebuts d´acord amb allò establert al pacte quart del conveni.
FACULTAR el Primer Tinent d´Alcaldia, Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del
conveni. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació i Seguretat i Prevenció.

18. – (2019/264) APROVAR el conveni de col·laboració entre l´Ajuntament de Barcelona i
l’Associació  UPEC-Universitat  Progressista  d'Estiu  de  Catalunya  per  a  la  realització  de
les “Jornades d'Estiu 2019”, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant
concessió directa nominativa, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.1a) i 6.3 de la normativa
general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de
47.000,00 euros, que representa el 72,31% del projecte, que té un import de
65.000,00 euros. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 47.000,00
euros,  amb  càrrec  a  la  partida  48848/92011/0701  per  a  l’any  2019,  a  favor  de
l’Associació  UPEC-Universitat  Progressista  d'Estiu  de  Catalunya  amb  CIF  G63725493.
REQUERIR l´entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a tres mesos de
la finalització de l´activitat parcial o final del projecte presenti la justificació de
l´aplicació dels fons rebuts, d´acord amb allò establert al pacte 5è del conveni.
FACULTAR el Primer Tinent d´Alcaldia, l'Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la
signatura del conveni. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

19. – (2019/219) APROVAR l´addenda al conveni de col·laboració entre l´Ajuntament de
Barcelona  i  l´entitat  Pen  Català  pel  Projecte  “Programa  Escriptor  Acollit”  ,  que
instrumenta una modificació de l´import de la subvenció atorgada per Comissió de
Govern de 20 de setembre de 2018, per un import de 3.600 euros. AUTORITZAR i
DISPOSAR la despesa per un import de 3.600,00 euros, amb càrrec a la partida
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48748/23291/0701  per  a  l’any  2019  a  favor  de  l´entitat  Pen  Català  amb  CIF
G58255597. REQUERIR les entitats beneficiàries per tal que en un termini no superior
a tres mesos de la finalització de l´activitat parcial o final del projecte presenti la
justificació de l´aplicació dels fons rebuts, d´acord amb allò establert al pacte 5è del
conveni. FACULTAR el Primer Tinent d´Alcaldia, l'lm. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a
la signatura del conveni. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

20. – (Inversions)  Informar  favorablement  les  actuacions  d’inversions  relacionades  en  el
document de 25 d’abril de 2019

21. – (2019/146) APROVAR la Instrucció municipal de regulació de la contractació reservada.
INSCRIURE-LA  al  Registre  Municipal  d’Instruccions  i  Circulars.  PUBLICAR  aquesta
resolució a la Gaseta Municipal i a la web municipal.

22. – (2016/1184)   REVOCAR  la  subvenció  atorgada  el  27  d’octubre  de  2016,  mitjançant
concessió  directa i amb caràcter excepcional, a Pump It Nanotech, SL, amb NIF B-
66692088, per un import de 50.000 euros, per a la realització d’un projecte anomenat
“Pump It” (microfluídrica), amb un cost total d’execució de 192.000,00  euros, d’acord
amb  l’article  37  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions;
REQUERIR  l’entitat  Pump  It  Nanotech,  SL,  amb  NIF  B-66692088  per  tal  que,  en  el
termini màxim de 10 dies hàbils a partir de la notificació de la resolució, procedeixi a
retornar la quantitat de 35.000,00 euros, mitjançant el seu ingrés al compte bancari:
ES32 0182 6035 4100 1150 0166;  INFORMAR a  l’esmentada entitat  que en cas  de  no
efectuar-se  l’ingrés  en  període  voluntari,  s’iniciarà  la  via  de  constrenyiment  i
s’aplicaran els interessos de demora legalment previstos; NOTIFICAR aquesta resolució
a l’entitat Pump It Nanotech, SL.

23. – (0000/19) APROVAR els següents Projectes Municipals en matèria de turisme,
finançats  pel  Fons  de  Foment  del  Turisme  de  la  Generalitat  provinent  de  l’Impost
sobre Estades en Establiments Turístics (IEET) per import total de 4.917.671,12 euros:
Visualització Allotjament Turístic (HUTs): 1.270.500,00 euros; Pla de Convivència i el
bon veïnatge a l’espai públic: 1.690.000,00 euros; Llum BCN: 165.000,00 euros; Biennal
Ciutat i Ciència: 400.000,00 euros; Sònar+D i activitats associades: 100.000,00 euros;
Barcelona Obertura Spring Festival , concerts als barris: 200,000,00 euros; Per a la
millora  de  l’espai  públic.  Instal·lació  i  manteniment  de  cabines  sanitàries  i  urinaris
fixes: 370.000,00 euros; Impulsem el que fas, convocatòria turisme responsable:
200.000,00 euros; Coneixement i innovació turística: 323.000,00 euros; Fira B-Travel –
Art Ticket: 37.085,00 euros; Distintiu difusió IEET: 11.918,50 euros; Taula sector turístic
Sants-Montjuïc; 17.847,50 euros; Turisme a les escoles: 35.000,00 euros; Turó de la
Rovira:  gestió,  millora  de  l’espai  i  control  de  l’accessibilitat:  97.320,12  euros;  DONAR
compte a la Comissió d'Economia i Hisenda.

24. – (2019/145) TRASLLADAR el 95% del valor efectiu anual dels ingressos municipals
derivats de l’explotació publicitària dels suports existents en els quioscs de Barcelona a
cadascun dels titulars dels quioscos segons relació que consta a l'expedient, i  aprovat
per decret d’Alcaldia de 7 de febrer de 2019. AUTORITZAR la quantitat de 2.970.483,33
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euros, dels quals 2.454.943,56 euros corresponen a pressupost net i  515.539,77 euros
a  l’IVA  amb  el  tipus  impositiu  del  21%  d’IVA  deduïble;  per  fer  front  a  les  despeses
derivades de l’explotació publicitària dels suports existents en els quioscs de Barcelona
de cadascun dels titulars dels quioscos de la relació, i amb càrrec a la partida
corresponent de la pròrroga del pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de
l'exercici 2018 per a l'exercici 2019.

25. – (DP-2019-27490) ASSIGNAR a la societat Barcelona de Serveis Municipals SA (B:SM), la
gestió i administració de les places d’aparcament de propietat municipal, encàrrec que
inclou si escau la seva alienació, i que resten vacants als aparcaments ubicats a les
següents adreces: carrer Tamariu 20 amb carrer Aiguablava 44-50 Bloc B, carrer
Palamós 50-62 Bloc G, carrer Aiguablava 52-58 amb carrer Palamós 69-71, carrer
Aiguablava 79-81 amb carrer Vila-Real 2-8, del barri de la Trinitat Nova del Districte de
Nou Barris.

26. – (DP-2019-27405)  MODIFICAR  l’encàrrec  de  gestió  atorgat  al  Patronat  Municipal  de
l’Habitatge  (actual  Institut  Municipal  de  l’Habitatge  i  Rehabilitació  de  Barcelona)  per
acord de la Comissió de Govern en sessió d'1 de febrer de 2018 per la gestió i
administració  del  local  situat  al  carrer  de  Lleó  núm.  26  en  el  sentit  d’excloure
l’esmentat local de l’àmbit material de l’encàrrec.

27. – (DP-2019-27367) Prorrogar amb efectes des del 19 de juny de 2019, per un termini de
5 anys, la cessió d'ús dels habitatges situats a les portes 1,2,3 i 4 de la planta-1 de
l'escala B de la finca del Carrer de Can Travi núm. 30B a favor de la Fundació Privada
els Tres Turons, acordada per la Comissió de Govern d'11 de març de 2009 i
formalitzada mitjançant contracte de 18 de juny de 2009, amb la finalitat de destinar-
los a habitatges socials d'inclusió per a persones amb malaltia mental, restant vigent el
Plec de condicions reguladores aprovat per la Comissió de Govern d'11 de març de
2009 i incorporat a l'esmentat contracte.  

28. – (DP-2019-27472)  ADQUIRIR,  a  títol  de  compravenda,  a  l’entitat  financera  BANCO
BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (CIF núm. A48265169), en l’estat actual d’ocupació,
els següents habitatges pertanyents al Registre de la Propietat núm. 11 de Barcelona:
baixos primera (finca registral  62.075)  pel  preu de 37.729,45.-  €,  baixos tercera (finca
registral  62.079)  pel  preu  de  43.650,17,-  €,  segon  segona  (finca  registral  62.093)  pel
preu de 49.125,83,- €, quart primera (finca registral 62.107) pel preu de 46.731,92,- €,
cinquè tercera  (finca  registral  62.119)  pel  preu  de  45.808,07,-  €,  i  vuitè  tercera  (finca
registral 62.143) pel preu de 45.808,07,- €, de la finca ubicada en el carrer Sidó núm. 7,
al barri de Sant Genís dels Agudells del districte de Nou Barris, 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  els  imports  de  37.729,45.-  €,
43.650,17,-  €,  49.125,83,-  €,  46.731,92,-  €,  45.808,07,-  €  i  45.808,07,-  €;  LLIURAR  a
l’Institut  Municipal  de  l’Habitatge  i  Rehabilitació  de  Barcelona  les  quantitats
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esmentades per cada pis a l’apartat anterior,  amb càrrec a l’obligació reconeguda per
l’Institut;  ENCARREGANT-LI  el  pagament  de  les  esmentades  adquisicions,  així  com  la
gestió i administració dels esmentats habitatges per tal de destinar-los a habitatges de
lloguer social;  FORMALITZAR la  compravenda,  prèvia cancel·lació d’aquells  gravàmens
quin manteniment suposin una càrrega econòmica per a la Corporació municipal; i
INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat.

29. – (3–072/2019)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-072/2019  de  modificacions  de  crèdit,
consistent en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de
l’Ajuntament  de  Barcelona  de  l’exercici  2018  per  a  l’exercici  2019,  per  import
d'1.219.059,53  euros,  per  fer  front  a  les  diverses  actuacions  inversores,  de  l’executor
BIMSA, informades en Comissió de Govern de 4 d’abril de 2019, de conformitat amb la
documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions  pressupostàries  que  consta  a
l’expedient,  referència  comptable  núm.  19040291;  i  PUBLICAR  aquest  acord  a  la
Gaseta Municipal.

30. – (3–074/2019)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-074/2019  de  modificacions  de  crèdit,
consistent en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de
l’Ajuntament  de  Barcelona  de  l’exercici  2018  per  a  l’exercici  2019,  d’import
1.287.458,55 euros, per atendre transferències de crèdit de diversos orgànics de
conformitat  amb  la  documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions  pressupostàries
que  consta  a  l’expedient,  referència  comptable  núm.  19040591;  i  PUBLICAR  aquest
acord a la Gaseta Municipal

31. – (3–076/2019)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-076/2019  de  modificacions  de  crèdit,
consistent en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de
l’Ajuntament  de  Barcelona  de  l’exercici  2018  per  a  l’exercici  2019,  d’import
2.500.000,00 euros, per fer front a les necessitats addicionals de despeses de personal
derivades  dels  ajustos  de  plantilla  i  serveis  extraordinaris  derivats  de  l’augment  del
turisme,  de  conformitat  amb  la  documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions
pressupostàries  que  consta  a  l’expedient,  referència  comptable  núm.  19040991;  i
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal

32. – (3–078/2019)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-078/2019  de  modificacions  de  crèdit,
consistent en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de
l’Ajuntament  de  Barcelona  de  l’exercici  2018  per  a  l’exercici  2019,  d’import
1.283.923,51  euros,  per  atendre  transferències  de  crèdit  derivades  de  l’adaptació
pressupostària de BASA d’actuacions inversores informades fins a Comissió de Govern
del  4  d’abril  de  2019,  de  conformitat  amb  la  documentació  i  amb  la  distribució
d’aplicacions  pressupostàries  que  consta  a  l’expedient,  referència  comptable  núm.
19041091; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.

ÀREA DE DRETS SOCIALS

33. – (20180016) RECTIFICAR, a l’empara d’allò que disposa l’article 109.2de la Llei 39/2015,
d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions  públiques,
els errors numèrics continguts en el text de l’acord de la Comissió de Govern de 12 de
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juliol  de  2018  que  aprova  un  encàrrec  de  gestió  administratiu  entre  l’Ajuntament  de
Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona per a la realització d’accions comunes
en  un  programa  de  formació  de  qualitat  consistent  en  la  realització  d’un  itinerari  de
formació per a 150 persones participants del projecte B-Mincome durant el període
2018- 2019 vinculat a projectes formatius, en el sentit que la data de la vigència de
l’esmentat encàrrec serà des del dia 1 de desembre de 2017 i fins a 31 de desembre de
2019.

34. – (20190129) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i  la Fundació Carles
Pi i Sunyer per establir espais de col·laboració relacionats amb bones pràctiques en la
gestió del coneixement, amb una vigència fins el 31 de desembre de 2020. FACULTAR
la Ima. Sra. Laia Ortiz i Castellví, Regidora de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de
Barcelona,  per  a  la  signatura  de  l’esmentat  Conveni,  així  com  la  de  tots  aquells
documents que es derivin del mateix.  DONAR-NE compte a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

35. – (18003581 (0922/18)) APROVAR, amb número de contracte 18003581 i número
d’expedient  0922/18,  el  Plec  de  Clàusules  Administratives  particulars  i  el  Plec  de
Clàusules Tècniques de l’Acord Marc que té per objecte els serveis de dinamització de
processos  participatius  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  amb  mesures  de  contractació
pública sostenible. CONVOCAR procediment obert amb tramitació ordinària, a
l'empara de l'article 219 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del  Sector  Públic  (LCSP).  DONAR compte d’aquest  acord a  la  Comissió  de  Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

Districte de l'Eixample

36. – (20149202) ACORDAR la continuïtat del servei del contracte número 14C00013, que té
per objecte la Gestió i explotació CC Urgell , de l'1 de maig al 30 de juny del 2019, per
un import de 36.907,50 euros, d'acord amb l'art 235 a) del Decret 179/1995, de 13 de
juny i el plec de clàusules administratives, segons informes adjunts. AUTORITZAR i
DISPOSAR la despesa a favor de LUDIC3,SCCL, NIF F-60475902, adjudicatària del
contracte, amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix
document. 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 continuïtat
del contracte a les dependències Dep.Recursos Interns. DONAR-NE compte a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

Districte de Sant Martí

37. – (20191027) INICIAR l’expedient per a la concessió dels serveis consistents en la gestió i
explotació dels camps de futbol municipals Maresme, Clot de la Mel, Sant Martí de
Provençals,  Júpiter  i  Poblenou  –  Agapito  Fernàndez,  amb  número  de  contracte
19C00010, distribuït en els següents lots: -Lot a: Gestió i explotació del camp de futbol
municipal Maresme. -Lot b: Gestió i explotació del camp de futbol municipal Clot de la
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Mel. -Lot c: Gestió i explotació del camp de futbol municipal Sant Martí de Provençals. -
Lot d: Gestió i explotació del camp de futbol municipal Júpiter. -Lot e: Gestió i
explotació del camp de futbol municipal Poblenou – Agapito Fernàndez. APROVAR els
estudis de viabilitat econòmic-financers de les concessions de serveis dels camps de
futbol municipals Maresme, Clot de la Mel, Sant Martí de Provençals, Júpiter i
Poblenou  –  Agapito  Fernàndez.  APROVAR  el  Plec  de  Clàusules  Administratives
particulars, el Plec de prescripcions tècniques  i els seus annexos, que han de regir el
contracte. CONVOCAR licitació mitjançant tramitació ordinària i per procediment
restringit,  d’acord  amb  allò  que  disposen  els  articles  116,  117  i  131.2  de  la  Llei  de
Contractes  del  Sector  Públic,  PUBLICAR  al  Diari  Oficial  de  la  Unió  Europea  l’anunci
d’informació prèvia segons disposen els articles 135.5 i la Disposició Addicional 36a de
l’esmentada  norma,  i,  amb  posterioritat  a  que  es  faci  efectiva  dita  publicació,  en  el
Perfil del Contractant, o en tot cas, un cop transcorregut el termini de 48 hores d’ençà
s’emeti  la  confirmació  de  la  recepció  de  l’anunci  enviat  sense  que  s’hagi  publicat.
DELEGAR  en  la  Mesa  de  Contractació  l’encàrrec  d’examinar  la  documentació
administrativa presentada amb les sol·licituds de participació i de determinar quines
sol·licituds donen compliment als requisits de capacitat i solvència exigits. DONAR-NE
compte a la Comissió de Drets Social, Cultura i Esports.

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT

38. – (18SD0111CO) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i
l’entitat  ACCIONS  3E,  per  dur  endavant  el  projecte  consistent  en  la  cessió,  per  part
d’Accions 3E, amb CIF G65708760, del material audiovisual que haurà de configurar el
nou  recurs  educatiu  del  catàleg  de  recursos  educatius  de  la  Direcció  d’Estratègia  i
Cultura de Sostenibilitat (DEICS) del propi Ajuntament, en format de cicle cinema-
fòrum,  anomenat  Claqueta  i  Acció,  que  tindrà  vigència  des  de  l’endemà  de  la  seva
formalització i fins al 30 d’abril de 2020. FACULTAR la Quarta Tinenta d’Alcaldia, per a
que dugui a terme les actuacions precises per a la formalització del conveni de
referència.

39. – (20190167) ATORGAR una subvenció a la Asociación Tècnica de Carreteras, amb NIF
G28457323, mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional de conformitat
amb els articles 22.2 c) i 28.1 de la Llei 3/8/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i 6.2 de la Normativa general reguladora de les subvencions de
l'Ajuntament de Barcelona aprovada pel Consell Plenari de 17 de desembre de 2010,
per un import de 30.000,00 euros, equivalent al 12% del cost total previst del projecte
(250.000,00  euros),  per  col·laborar  en  l’organització  del  VII  Simposio  de  Túneles  de
Carreteras;  DECLARAR  la  no-inclusió  en  convocatòria  pública,  per  raons  d’interès
públic  justificades  a  l’informe  que  consta  a  l’expedient;  APROVAR  el  conveni  on
s'articula aquesta subvenció de conformitat amb la Normativa reguladora dels
expedients d'autorització de l'atorgament de convenis administratius amb altres
administracions públiques i institucions aprovada per decret d'Alcaldia el 27 d'abril de
2011;  FACULTAR  la  Quarta  Tinenta  d’Alcaldia  de  l'Ajuntament  de  Barcelona  per  a  la
seva signatura; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 30.000,00 euros
amb càrrec a la partida 0504.48902.13412 de la pròrroga del Pressupost General de
l’Ajuntament  per  l’any  2018  per  l’exercici  2019,  a  favor  de  la  Asociación  Técnica  de
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Carreteras, amb NIF G28457323; i REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que presenti
el compte justificatiu dels fons rebuts de conformitat amb el pacte setè del conveni i
d’acord amb la normativa vigent.

40. – (BC 2019/030) Aprovar definitivament el Segon Projecte Constructiu Base de carrils
bicicleta de la ciutat de Barcelona. Projecte revisat del primer projecte constructiu
base de la xarxa bàsica, 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 7.114.358,80 euros el 21% de l'impost del valor afegit
(IVA) inclòs, d'acord amb allò que preveu l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya (TRLMRLC); i PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB), en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta
Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

41. – (BC 2019/031) Aprovar definitivament el Segon Projecte Constructiu Base de carrils
bicicleta de la ciutat de Barcelona. Projecte revisat del primer projecte constructiu
base de la xarxa secundària, 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 2.268.270,27 euros el 21% de l'impost del valor afegit
(IVA) inclòs, d'acord amb allò que preveu l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya (TRLMRLC); i PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB), en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta
Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

42. – (18PL16565) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal  de  Barcelona,  el  Pla  especial  urbanístic  per  a  la  implantació  d’instal·lacions
de  subministrament  per  a  vehicles  a  motor  a  la  ciutat  de  Barcelona,  d’iniciativa
municipal; EXPOSAR-LO al públic pel termini de tres mesos; PRORROGAR la suspensió
de  l’atorgament  de  llicències  per  a  la  instal·lació  o  l’ampliació  de  les  activitats
regulades en els epígrafs següents: 12.20 Gasolinera i 12.20/1 Subministrament de
carburants  per  a  vehicles  propis,  així  com  l’atorgament  de  llicències  d’obres  i
comunicacions  prèvies  vinculades  a  la  instal·lació  o  ampliació  d’aquestes  activitats;
SUSPENDRE l’atorgament de llicències per a la instal·lació o l’ampliació de les activitats
regulades en els epígrafs següents: Epígraf 12.20/2 Instal·lacions de subministrament
de combustibles alternatius per a vehicles, Epígraf 12.20/3 Instal·lacions de 
subministrament elèctric per a  vehicles i Epígraf 12.20/4 Instal·lacions mixtes de
subministrament de combustibles i/o elèctric per a  vehicles, així com l’atorgament de
llicències  d’obres  i  comunicacions  prèvies  vinculades  a  la  instal·lació  o  ampliació
d’aquestes  activitats;  EXCLOURE  de  la  suspensió  l’atorgament  de  llicències  d’obres   i
comunicacions prèvies vinculades a les obres de consolidació, conservació, reparació i
modernització de les condicions higièniques i ambientals, i les que tendeixin a suprimir
o reduir els efectes molestos, nocius, insalubres o perillosos, de les instal·lacions ja
autoritzades  amb  anterioritat  a  la  entrada  en  vigor  de  l’acord  de  3  de  maig  de  2018;
EXCLOURE, així mateix, de la suspensió, les sol·licituds d’atorgament de llicències per a
les activitats regulades als epígrafs 12.20 Venda al detall de carburants per a motors
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de combustió interna, 12.20/1 Subministrament de carburants per a vehicles propis,
12.20/2 Instal·lacions de subministrament de combustibles alternatius per a vehicles,
12.20/3 Instal·lacions de subministrament elèctric per a vehicles, 12.20/4 Instal·lacions
mixtes de subministrament de combustible i/o elèctric per a vehicles, a ubicar en sòls
assenyalats en el plànol i situats a la Zona Franca, Verneda Industrial i Torrent
d’Estadella,  i  al  Bon  Pastor,  així  com  benzineres  a  ubicar  en  sòls  portuaris,
independentment de la clau urbanística, sempre que, en tots els supòsits anteriors, es
respectin  les  condicions  d’emplaçament  en  situació  de  proximitat  a  usos  protegits
definides  a  l’article  10  del  present  pla  (independentment  que  aquests  usos  protegits
estiguin  o  no  situats  en  sòls  qualificats  d’equipaments),  és  a  dir,  la  distància  de  100
metres  en relació amb:  a.  Els  centres  docents  en què s’imparteixin  ensenyaments  del
règim  general  del  sistema  educatiu  a  nivell  d’educació  infantil,  primària  i  secundària,
així com les escoles bressols municipals; b. Els centres sanitaris- assistencials, incloent
els hospitals, centres de salut, clíniques amb internament i residències assistides; c.
Allotjaments per a col·lectius vulnerables destinats a infants, adolescents i gent gran;
EXCLOURE, també, de la suspensió, les obres per a les quals se sol·liciti llicència i les
comunicacions que es presentin respecte de les activitats excloses de la suspensió o bé
respecte  d’activitats  autoritzades  prèviament  al  4  de  maig  de  2018;  EXCLOURE,
finalment,  de  la  suspensió,  les  sol·licituds  d’atorgament  de  llicències  presentades
abans  de  l’executivitat  de  l’acord  de  suspensió  potestativa  prèvia  i  les  comunicacions
prèvies a l’exercici de les activitats sotmeses al règim de comunicació amb certificació
d’Entitat  Ambiental  de  Control  (EAC)  si  la  sol·licitud de certificació  és  anterior  al  4  de
maig de 2018; 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  TRLUC;  DETERMINAR,  també,  a  l’emparade  l’article  74.1
del TRLUC, que el termini de la suspensió serà, com a màxim, de dos anys a comptar
des de les respectives publicacions al BOPB de l’acord de suspensió potestativa prèvia i
del  present  acord;  PRECISAR,  de  conformitat  amb  l’article  102.4  del  Reglament  de  la
Llei  d’Urbanisme,  que  es  podran  atorgar  llicències  i  admetre  comunicats  d’activitats
fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del
nou  planejament  que  s’aprova  inicialment;  SOTMETRE’Lal  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.

Districtes de l'Eixample i Sant Martí

43. – (18PL16633) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana del sector de planejament de Glòries;
d’iniciativa  municipal;  EXPOSAR-LO  al  públic  pel  termini  d’un  mes;  SOTMETRE’L  al
Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i DONAR-NE compte a la Comissió
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

Districte de Ciutat Vella

44. – (18obo357) APROVAR definitivament el Projecte d’urbanització de la UA Arc de Teatre-
Lancaster, dins de l’àmbit del PMU de les finques 4 a 16 del carrer Arc de Teatre i 14 a
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22  del  carrer  Lancaster,  al  Districte  de  Ciutat  Vella,  a  Barcelona,  d’iniciativa  público-
privada,  d’acord  amb  l’Informe  Tècnic  del  Projecte  de  9  de  novembre  de  2018,  que
figura  a  l’expedient  administratiu  i  que a  aquests  efectes  es  dona per  reproduït,  amb
un  import  de  216.978,34  euros,  el  21%  de  l’impost  del  valor  afegit  (IVA)  inclòs,  dels
quals 41.134,50 euros més IVA va a càrrec de la comunitat reparcel·latòria, i la resta a
càrrec  de  finançament  municipal;  d’acord  amb  allò  que  preveu  l’art.  89.6  del  Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme;
PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), en un dels
diaris de més circulació de la província, a la Gaseta Municipal, i  al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament; i NOTIFICAR-HO als interessats en aquest procediment.

Districte de l'Eixample

45. – (17PL16498) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana de concreció
d'usos i ordenació volumètrica de la finca situada al carrer Mallorca 234 de Barcelona,
promogut per UNIQ M234 S.L.; EXPOSAR-LO al públic pel termini de dos mesos;
SOTMETRE’L  al  Consell  Municipal  per  a  la  seva  aprovació  definitiva;  i  DONAR-NE
compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

46. – (2BC 2019/026) APROVAR definitivament el Projecte executiu, estudi de seguretat i
salut i memòria ambiental per la implantació de jocs infantils singulars en els espais
lúdics  dels  Jardins  de  la  Indústria,  al  Districte  de  l’Eixample  a  Barcelona,  d’iniciativa
municipal,  d’acord  amb  l’informe  Tècnic  del  Projecte  (ITP)  que  figura  a  l’expedient
administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de
304.758,31 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que
preveu  l’article  235.2  del  Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  pel  qual  s’aprova  el
Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; ACLARIR que el present
projecte  és  necessari  per  a  l’execució  del  projecte  de  definició  dels  elements  de  jocs
singulars per a la implantació en els espais lúdics dels Jardins de la Indústria, aprovat
definitivament per Resolució del Gerent d’Ecologia Urbana en data 19 de desembre de
2018, amb un pressupost de 292.174,73 euros (el 21% d’IVA inclòs); PUBLICAR aquest
acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

Districte de Sants-Montjuïc

47. – (18PL16652) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic d'assignació d'usos a l'equipament
esportiu E/E-12 Club Natació Montjuic - Fundació Damm, promogut per Club Natació
Montjuïc  i  Fundació  DAMM;  amb  la  prescripció  a  què  fa  referència  l’informe  de  la
Direcció  d’Actuació  Urbanística,  que  consta  a  l’expedient  i,  a  efectes  de  motivació,
s’incorpora  a  aquest  acord;  EXPOSAR-LO  al  públic  pel  termini  de  dos  mesos;
SOTMETRE’L  al  Consell  Municipal  per  a  la  seva  aprovació  definitiva  i  DONAR-NE
compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
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48. – (19PL16697) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels sòls
d'equipament entre el carrer de la Metal·lúrgia i el Passeig de la Zona Franca, del
sector 14 de la Marina de la Zona Franca, d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LO al públic
pel  termini  d’un  mes;  SOTMETRE’L  al  Consell  Municipal  per  a  la  seva  aprovació
definitiva; i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

49. – (19PL16702) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l'ús del subsòl
de l'espai lliure entre els carrers Burgos i Riera de Tena al barri de Sants per a la
ubicació  d'una subestació  elèctrica,  d’iniciativa  municipal;  amb la  prescripció  a  què fa
referència 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
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.

50. – (3BC 2019/078) APROVAR INICIALMENT el Projecte executiu de reurbanització per a la
implantació dels jocs infantils en espais singulars als jardins de Celestina Vigneaux, al
Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’informe
Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna
per  reproduït,  amb  un  pressupost  de  427.391,87  euros,  el  21%  de  l’impost  del  valor
afegit  (IVA)  inclòs,  d’acord  amb  allò  que  preveu  l’article  235.2  del  Decret  Legislatiu
2/2003,  de  28  d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  Municipal  i  de  règim
local  de  Catalunya;  ACLARIR  que  el  present  projecte  és  necessari  per  a  l’execució  del
projecte d’implantació dels jocs infantils aprovat inicialment per la Comissió de Govern
en la sessió del dia 28 de febrer de 2019, amb un pressupost de 368.653,62 euros (el
21%  d’IVA  inclòs);  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.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

51. – (19PL16688) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic Integral per a la regulació de
l'ampliació de l'escola Frederic Mistral - Tècnic Eulàlia, situada al passeig reina Elisenda
de Montcada 20-22 de Barcelona, promogut per la Fundació privada Collserola;
EXPOSAR-LO al públic pel termini de dos mesos; SOTMETRE’L al Consell Municipal per
a  la  seva  aprovació  definitiva;  i  DONAR compte  a  la  Comissió  d’Ecologia,  Urbanisme i
Mobilitat.

52. – (19PL16700) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana del Passatge del Camí de Mas Sauró
núm. 3 (Les Planes de Vallvidrera); promogut per Myriam Pardo Margarit; EXPOSAR-LO
al  públic  pel  termini  de  dos  mesos;  SOTMETRE’L  al  Consell  Municipal  per  a  la  seva
aprovació  definitiva;  i  DONAR-NE  compte  a  la  Comissió  d’Ecologia,  Urbanisme  i
Mobilitat.
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Districte de Gràcia

53. – (18PL16584)  DECLARAR  la  caducitat,  de  conformitat  amb  l’article  95.1  de  la  llei
39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions
públiques, de la tramitació de la Modificació del Pla Especial Urbanístic i Integral
d'ampliació de l'equipament existent al carrer Sant Salvador 1-27, promogut per
Hermanitas  de  los  Pobres;  atesa  l’existència  de  motius  determinants  per  a  la
declaració  de  caducitat,  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;  NOTIFICAR  aquest  acord  als  promotors  del  Pla  i  PROCEDIR  a  l’arxiu  de  les
actuacions.

Districte de Nou Barris

54. – (8BD 2017/082) APROVAR definitivament el Projecte executiu, estudi de seguretat i
salut  i  memòria  ambiental  de  la  reurbanització  de  l’antic  camp  de  futbol  de  Ciutat
Meridiana, al Districte de Nou Barris 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 2.983.492,31 euros, el 21% de
l’impost  del  valor  afegit  (IVA)  inclòs,  d’acord  amb  allò  que  preveu  l’article  235.2  del
Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei
Municipal i de règim local de Catalunya; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la
Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

Districte de Sant Andreu

55. – (09-2018LL57829/1) CONCEDIR la llicència d'obres  a Acciona Inmobiliaria, SLU per a la
realització d'obres de moviment de terres com a primera fase de l'obra principal (exp. 
09-2018LL57829 de més de 20.000 m2 de superfície construïda) al c/ Santander, 67-69
i amb les següents condicions particulars de la llicència: Condicions Particulars de la
Llicència: Aquesta llicència es concedeix a l'empara de l'article 36.4 de l'Orpimo sota
l'exclusiva responsabilitat del promotor de les obres; l'autorització de les obres
admeses a la present llicència, en relació a la geometria i altres característiques
constructives que puguin condicionar la segona fase, no comporta cap tipus de dret o
exempció, quant al compliment de la normativa tècnica, ambiental i de seguretat
requerida en l'edificació futura; Abans d'iniciar les obres caldrà comunicar-ne l'inici a
l'ajuntament i haver: - caldrà aportar document d'acceptació signat per gestor de
residus autoritzat, garantint la correcta destinació dels residus d'obra separats per
tipus, i fent constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte
de dipòsit per a la posterior gestió, segons allò establert a la disposició final primera
del Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril; - cal donar compliment a les especificacions de
l'informe del Departament de Protecció del Verd de 29 d'octubre de 2018; -  cal donar
compliment a les especificacions de l'informe de BCASA-Subsòl de 20 de març de
2019;  Durant l'execució de les obres caldrà tenir en compte que: - aquesta llicència no
autoritza usos ni obres d'edificació més enllà de les descrites a l'encapçalament, les
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quals no poden condicionar l'edificació sobre rasant que s'aprovi en la llicència per a la
segona fase, actualment en tramitació; - cal seguir les prescripcions de BCASA quant a
la previsió de nous claveguerons del futur aparcament i dels futurs edificis sobre
rasant. Alhora, cal seguir el protocol establert per BCASA quant a esgotament del
freàtic per obres o eventuals contaminacions del subsòl; - la llicència no inclou la
col·locació de tanques de precaució o altres elements o mitjans auxiliars, ni ocupacions
de via pública o guals, que requereixin permisos especials, els quals se sol·licitaran a
districte; Un cop finalitzada l'obra i abans de la primera ocupació, caldrà informar-ne a
l'Ajuntament, i tenir en compte que: - la llicència de les obres de la segona fase
establirà les condicions que s'escaiguin quant al final d'obra. En el cas de que finalment
no fos atorgada, caldrà restituir el terreny al seu estat actual; - caldrà que el propietari
registral de la parcel.la hagi realitzat la cessió gratuïta, lliure de càrregues i gravàmens,
de la porció de terreny qualificada amb clau urbanística 5 i destinada a vialitat,
mitjançant escriptura pública atorgada unilateralment davant Notari de liure elecció
del  propietari  registral,  precisant  que,  per  donar  compliment  a  l’art.  9.b  de  la  Llei
hipotecària, en la redacció donada per la Llei 13/2015, de 24 de juny, la finca inicial, la
finca segregada de cessió i la finca resta hauran de ser objecte de georeferenciació.
Aquesta  escriptura  (còpia  autèntica)  s’haurà  de  presentar  davant  de  l’Institut
Municipal  d’Urbanisme,  per  a  la  seva  acceptació  municipal  i  posterior  inscripció
registral.

Districte de Sant Martí

56. – (10-2018LL34240/1) CONCEDIR la llicència d'obres  a Acciona Real Estate SAU per a la
realització d'obres de  moviment de terres i construcció de murs pantalla com a
primera fase de l'obra principal (exp.  10-2018LL34240 de més de 20.000 m2 de
superfície construïda) al c/ Selva de Mar, 125 i amb les següents condicions particulars
de la llicència: Condicions Particulars de la Llicència: Aquesta llicència es concedeix a
l'empara de l'article 36.4 de l'ORPIMO sota l'exclusiva responsabilitat del promotor de
les obres; l'autorització de les obres admeses a la present llicència, en relació a la
geometria i altres característiques constructives que puguin condicionar la segona
fase, no comporta cap tipus de dret o exempció, quant al compliment de la normativa
tècnica, ambiental i de seguretat requerida en l'edificació futura, ni en les condicions
del projecte d'urbanització o del Pla Especial d'Infraestructures 22 ;  prèviament a la
concessió de la llicència de la segona fase, el conveni d'execució d'obra d'urbanització
haurà d'estar signat i la propietat haurà d'haver ingressat les quantitats que es derivin
del mateix; Abans d'iniciar les obres caldrà comunicar-ne l'inici a l'ajuntament i haver: -
caldrà aportar document d'acceptació signat per gestor de residus autoritzat, garantint
la correcta destinació dels residus d'obra separats per tipus, i fent constar el codi de
gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior
gestió, segons allò establert a la disposició final primera del Reial Decret 210/2018, de
6 d'abril; - cal donar compliment a les especificacions de l'informe de BCASA-Subsòl de
21 de setembre de 2018. Durant l'execució de les obres caldrà tenir en compte que: -
aquesta llicència no autoritza usos ni obres d'edificació més enllà de les descrites a
l'encapçalament, les quals no poden condicionar l'edificació sobre rasant que s'aprovi
en la llicència per a la segona fase, actualment en tramitació; - en l'execució de les
pantalles, cal preveure les servituds de pas que consten com càrregues de la parcel·la; -
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 cal seguir les prescripcions de BCASA quant a la previsió de nous claveguerons del
futur aparcament i dels futurs edificis sobre rasant. Alhora, cal seguir el protocol
establert per BCASA quant a esgotament del freàtic per obres o eventuals
contaminacions del subsòl; - cn cas de realitzar ancoratges d'estabilització de murs
pantalla, el titular assumeix la totalitat de la responsabilitat derivada, essent necessari
assegurar-se prèviament de la no incidència amb cap infraestructura de servei o
edificació veïna; - les obres aprovades no condicionaran la urbanització futura de
l'espai lliure del sòl de cessió; - La llicència no inclou la col·locació de tanques de
precaució o altres elements o mitjans auxiliars, ni ocupacions de via pública o guals,
que requereixin permisos especials, els quals se sol·licitaran a districte; - la llicència no
inclou l'autorització per a l'enderroc de les edificacions existents a la parcel·la. Un cop
finalitzada l'obra, caldrà informar-ne a l'Ajuntament, i tenir en compte que: - la
llicència de les obres de la segona fase establirà les condicions que s'escaiguin quant al
final d'obra. En el cas de que finalment no fos atorgada, caldrà restituir el terreny al
seu estat actual.

57. – (10-2018LL33497/1) CONCEDIR la llicència d'obres  a MRE III Proyecto Cinco, SOCIMI,
SA per a la realització de  moviment de terres i construcció de murs pantalla com a
primera fase de l'obra principal (exp.  10-2018LL33497 de més de 20.000 m2 de
superfície construïda) a l'Avinguda Icaria, 211 de Barcelona i amb les següents
condicions particulars de la llicència: Condicions Particulars de la Llicència: Aquesta
llicència es concedeix a l'empara de l'article 36.4 de l'Orpimo sota l'exclusiva
responsabilitat del promotor de les obres; L'autorització de les obres admeses a la
present llicència, en relació a la geometria i altres característiques constructives que
puguin condicionar la segona fase, no comporta cap tipus de dret o exempció, quant al
compliment de la normativa tècnica, ambiental i de seguretat requerida en l'edificació
futura, ni en les condicions del projecte d'urbanització o del Pla Especial
d'Infraestructures 22 ; Abans d'iniciar les obres caldrà comunicar-ne l'inici a
l'ajuntament i haver: - caldrà aportar document d'acceptació signat per gestor de
residus autoritzat, garantint la correcta destinació dels residus d'obra separats per
tipus, i fent constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte
de dipòsit per a la posterior gestió, segons allò establert a la disposició final primera
del Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril i -cal donar compliment a les especificacions de
l'informe de BCASA-Subsòl de 5 de novembre de 2018;  Durant l'execució de les obres
caldrà tenir en compte que: - Aquesta llicència no autoritza usos ni obres d'edificació
més enllà de les descrites a l'encapçalament, les quals no poden condicionar
l'edificació sobre rasant que s'aprovi en la llicència per a la segona fase, actualment en
tramitació, - En l'execució de les pantalles, cal preveure les servituds de pas que
consten com càrregues de la parcel·la, -Cal seguir les prescripcions de BCASA quant a
la previsió de nous claveguerons del futur aparcament i dels futurs edificis sobre
rasant. Alhora, cal seguir el protocol establert per BCASA quant a esgotament del
freàtic per obres o eventuals contaminacions del subsòl;  En cas de realitzar ancoratges
d'estabilització de murs pantalla, el titular assumeix la totalitat de la responsabilitat
derivada, essent necessari assegurar-se prèviament de la no incidència amb cap
infraestructura de servei o edificació veïna; Les obres aprovades no condicionaran la
urbanització futura de l'espai lliure del sòl de cessió; La llicència no inclou la col·locació
la de tanques de precaució o altres elements o mitjans auxiliars, ni ocupacions de via
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pública o guals, que requereixin permisos especials, els quals se sol·licitaran a districte;
La llicència no inclou l'autorització per a l'enderroc de les edificacions existents a la
parcel·la; Un cop finalitzada l'obra, caldrà informar-ne a l'Ajuntament, i tenir en
compte que: - La llicència de les obres de la segona fase establirà les condicions que
s'escaiguin quant al final d'obra. En el cas de que finalment no fos atorgada, caldrà
restituir el terreny al seu estat actual; Les que escaiguin de les assenyalades al dors del
full. Termini d'inici de les obres : 12 mesos. Termini d'execució de les obres: 24 mesos. 

58. – (12gu25) APROVAR definitivament, a l'empara de l'article 119.2.a) del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el Projecte
de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, de la unitat d’actuació 6 del
Pla  especial  d’ordenació  de  l’entorn  del  carrer  de  Campeny,  formulat  per  la  Junta  de
Compensació  constituïda  a  l’efecte,  que  incorpora  les  modificacions  derivades  de
l’acord d’aprovació  inicial,  així  com noves  circumstàncies  produïdes  en posterioritat  a
l’aprovació  inicial  del  Projecte  DETERMINAR,  de  conformitat  amb  l'article  153  del
Reglament de la Llei d'urbanisme, que la fermesa en via administrativa de l'acord
d'aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació, produirà essencialment els
efectes econòmics i jurídics continguts a l'article 127 del Text refós de la Llei
d'urbanisme, i per tant, entre d'altres, la cessió, en ple domini i lliure de càrregues, a
l'Administració actuant dels terrenys de cessió obligatòria per a llur afectació als usos
previstos en el planejament. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i en un dels diaris de més circulació de la província, i NOTIFICAR-
LO individualment a tots els propietaris i altres interessats afectats. DONAR-NE compte
a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

59. – (19obo119)  APROVAR  inicialment  el  Projecte  d’urbanització  del  c/  Almogàvers  (entre
Joan d’Àustria  i  Pamplona)  al  Districte de Sant  Martí,  a  Barcelona,  d’iniciativa pública,
d’acord  amb  l’Informe  Tècnic  del  Projecte  de  21  de  març  de  2019,  que  figura  a
l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un import
de 5.960.349,29 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs; d’acord amb allò
que  preveu  l’art.  89.6  del  Decret  Legislatiu  1/2010,  de  3  d’agost,  pel  qual  s’aprova  el
Text  Refós  de  la  Llei  d’Urbanisme;  i  SOTMETRE  a  informació  pública  dit  projecte,
durant  un  termini  d’un  mes,  a  partir  del  dia  següent  de  la  publicació  de  l’anunci  al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) i en un dels diaris de més circulació
de la província, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions
pertinents.

60. – (19obo120)  APROVAR  inicialment  el  Projecte  d’urbanització  i  infraestructures  del  c/
Tànger (entre Av. Meridiana i c/ Àvila); el c/ Pamplona (entre Av. Meridiana i Sancho
d’Àvila)  i  el  c/  Àlaba  (entre  Bolívia  i  Sancho  d’Àvila)  al  Districte  de  Sant  Martí,
d’iniciativa pública, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte de 25 de març de 2019,
que  figura  a  l’expedient  administratiu  i  que  a  aquests  efectes  es  dona  per  reproduït,
amb un import de 7.864.425,59 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs; a
executar  en  dues  fases;  d’acord  amb  allò  que  preveu  l’art.  89.6  del  Decret  Legislatiu
1/2010,  de  3  d’agost,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  d’Urbanisme;  i
SOTMETRE a informació pública dit  projecte,  durant un termini  d’un mes,  a  partir  del
dia següent al de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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(BOP) i en un dels diari de més circulació de la província, termini durant el qual es
podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

61. – (19obo121)  APROVAR  inicialment  el  Projecte  d’urbanització  i  infraestructures  del  c/
Zamora (entre els carrers Almogàvers i  Pere IV),  al  Districte de Sant Martí,  d’iniciativa
pública, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte de 26 de març de 2019, que figura a
l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un import
de 3.372.340,62 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs; d’acord amb allò
que  preveu  l’art.  89.6  del  Decret  Legislatiu  1/2010,  de  3  d’agost,  pel  qual  s’aprova  el
Text  Refós  de  la  Llei  d’Urbanisme;  i  SOTMETRE  a  informació  pública  dit  projecte,
durant  un termini  d’un mes,  a  partir  del  dia  següent  al  de la  publicació  de l’anunci  al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) i en un dels diaris de més circulació
de la província, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions
pertinents.

62. – (18PL16639) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana i Pla Especia Integral de l'HNC del
Subsector Frigo, inclòs al PERI 22 del Sector Parc Central, illa delimitada per Bolívia,
Bilbao, Perú i la zona verda definida al pla de preservació del recinte de Can Ricart;
promogut per Perú 84-102 Barcelona SL; EXPOSAR-LO al públic pel termini de dos
mesos;  SOTMETRE’L  al  Consell  Municipal  per  a  la  seva  aprovació  definitiva;  i  DONAR-
NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

63. – (18PL16647) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la transformació dels edificis
industrials consolidats situats a les parcel·les del carrer Bolívia 250 i 254; promogut per
INMAY  SL;  EXPOSAR-LO  al  públic  pel  termini  de  dos  mesos;  SOTMETRE’L  al  Consell
Municipal per a la seva aprovació definitiva; i DONAR-NE compte a la Comissió
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
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