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ACORDS adoptats per la Comissió de Govern ordinària de 24 de maig de 2018. 
 
Aprovació de l'acta de la sessió de 17 de maig de 2018. 
 
Part Decisòria  
 
Propostes d’acord 
 
ÀREA D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS INTERNACIONALS 

 
1.-  (196/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. José Luis Poza Navarro (mat. 

76721) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb la categoria professional 
d’Auxiliar Administratiu, amb destinació a la Direcció de Serveis d’Inspeccions de la Gerència 
d'Ecologia Urbana, on ocupa el lloc de treball de Suport 3 (90.30.GE.10), i l’activitat privada per 
compte propi de realització d’instal·lacions d’electricitat, fontaneria, gas i clima. La dedicació 
professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 
l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La 
present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 
prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 
de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i 
d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
2.-  (208/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Jordi Madaula Balaguer (mat. 

76070) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb la categoria professional 
d’Auxiliar Administratiu, amb destinació a la Direcció de Serveis Editorials de la Gerència de 
Recursos, on ocupa el lloc de treball de Suport 5 (90.50.GE.10), i l’activitat privada per compte 
d'altri com a dependent en una botiga de decoració. La dedicació professional privada no podrà 
superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta 
condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que 
es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de 
les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta 
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
3.-  (209/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Manuel López Molina (mat. 76166) 

entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb la categoria professional d’Auxiliar 
Administratiu, amb destinació al Departament de Serveis d’Assessorament Jurídic de la Gerència 
de Seguretat i Prevenció, on ocupa el lloc de treball de Suport 5 (90.50.GE.10), i l’activitat 
privada per compte d'altri com a auxiliar administratiu a Societat Civil Catalana. La dedicació 
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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. 

 
4.-  (210/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Jordi Domingo Ferrerons (mat. 

73274) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb la categoria professional de 
Tècnic Superior en Psicologia, amb destinació a l’EAIA de Nou Barris de la Gerència de Drets 
Socials, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 3 (80.30.SS.20), i l’activitat privada per compte 
propi com a professor col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya pel curs acadèmic 
2017-2018, del 21 de febrer 2018 al 31 de juliol 2018. La dedicació professional privada no podrà 
superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta 
condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que 
es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de 
les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta 
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
5.-  (227/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Daniel Abella Romano (mat. 76669) 

entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb la categoria professional de Tècnic 
Superior en Arquitectura, amb destinació al Departament de Patrimoni Arquitectònic Històric i 
Artístic de la Gerència d'Ecologia Urbana, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 3 (80.30.OP.20), i 
una activitat privada per compte propi d'ajuda a la redacció del projecte bàsic d'un tram del 
passeig marítim de Palma de Mallorca. 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.-  (248/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. David Noy Castellví (mat. 76656) 

entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb la categoria professional d’Auxiliar 
Administratiu, amb destinació al Departament de Resiliència Urbana de la Gerència d'Ecologia 
Urbana, on ocupa el lloc de treball de Suport 5 (90.50.GE.10), i l’activitat privada per compte 
d'altri de programador informàtic. 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 
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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.-  (250/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Javier Barranco Gallego (mat. 

76772) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb la categoria professional de 
Tècnic Mitjà en Enginyeria, amb destinació al Departament de Llicències i Inspecció del Districte 
de Sant Martí, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 4 (80.40.OP.10), i una activitat privada per 
compte propi d’enginyeria. Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la 
privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’enginyeria, 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.-  (308/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Carlos Bermúdez Verdugo (mat. 

24512) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria professional 
de Caporal SPEIS (codi lloc: 61.10.PE.10), i adscrit al Parc de l'Eixample de la Gerència de 
Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a professor a l’Escola de Bombers i Protecció Civil 
de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de 
Catalunya amb una dedicació de 150 hores en l’any 2018. Aquesta autorització s’empara en 
l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al 
Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la 
Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que declara d’interès 
públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i 
l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a 
l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30 d'abril 2016). L’activitat docent 
desenvolupada segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la 
dedicació a l’activitat municipal. 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. 

 
9.-  (310/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Sergi Barbany Gracia (mat. 26427) 

entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria professional de 
Bomber SPEIS (codi lloc: 92.10.PE.20), i adscrit al Parc de Sant Andreu de la Gerència de 
Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a professor a l’Escola de Bombers i Protecció Civil 
de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de 
Catalunya amb una dedicació de 150 hores en l’any 2018. Aquesta autorització s’empara en 
l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al 
Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
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d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la 
Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que declara d’interès 
públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i 
l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a 
l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30 d'abril 2016). L’activitat docent 
desenvolupada segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la 
dedicació a l’activitat municipal. 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. 

 
10.-  (73/2018 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada la Sra. Judit Salazar Sánchez (mat. 

3100036), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina amb la categoria 
professional d’Educadora d’Escola Bressol, amb la destinació a l’EBM Sant Genís de l’Institut 
Municipal d’Educació d’aquest Ajuntament, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 5 
(80.50.SE.10), i l’activitat privada per compte d’altri com a cambrera a l’empresa Macalud SL. La 
dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 
l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La 
present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 
prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra 
normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o 
per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
11.-  (362/2018) APROVAR la modificació de l’organigrama de la Gerència de Recursos, tal i com es 

detalla als annexos. PUBLICAR la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes 
pertinents. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció. 

 
12.-  (0625/17) MODIFICAR el contracte núm. 17002397 que té per objecte l'obra i instal·lacions per a 

la renovació dels sistemes actuals de tractament d'aire a les plantes tercera a vuitena de l'edifici 
Novíssim de les Cases Consistorials de l'Ajuntament de Barcelona en el sentit d’ampliar el seu 
import en 132.478,06 euros, IVA inclòs, en virtut del que estableixen els articles 219 i 105 del 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic i la clàusula 20 del PCAP en atenció a les raons indicades a 
l'informe emès per la Direcció de Manteniment i Logística de data 23 d’abril, i segons 
compareixença signada per l'empresa. AUTORITZAR la despesa del contracte de referència per 
import de 132.478,06 euros, IVA inclòs, amb càrrec al Pressupost i Partida que s’indica en 
aquest mateix document, i DISPOSAR-LA a favor de Gestión Integral de Instalaciones, amb NIF 
B60650801. FIXAR en 5.474,30 euros l'import de reajustament de la garantia definitiva. 
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 modificació del contracte a les 
dependències Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos. 

 
13.-  (0402/16) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el contracte 

16001920-001 que té per objecte la contractació del servei de trasllat i moviment d'arxius i 
mobiliari vari municipal i els serveis d'assistència i ornamentació d'actes ciutadans i protocolaris, 
adjudicat a l'empresa Ara Vinc, SL, amb NIF B59460618, en el sentit d'incrementar el seu import 
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en 28.802,83 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un 
import de 28.802,83 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos que 
s'indiquen en aquest document, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de l'exercici. FIXAR en 1.285,84 euros l'import del reajustament de la garantia 
definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències de per a la 
formalització de la present modificació en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la 
recepció de la notificació. 

 
14.-  (0410/18) IMPOSAR una penalitat, per un import de 8.505,32 euros, a l’empresa Unipost, SA, 

amb número de NIF A62690953, en virtut del que preveu l’article 212 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector 
públic i la clàusula 25 del plec de clàusules de l’Acord Marc, amb número de contracte 
14002257, amb un únic empresari, que té per objecte la contractació de la prestació de serveis 
postals demandats per l’Ajuntament de Barcelona i el conjunt d’entitats que integren el seu sector 
públic dependent; ateses les raons al·legades a l’informe de 12 de març de 2018 pel Cap del 
departament de Qualitat normativa i notificacions de l’Institut Municipal d’Hisenda, en haver-se 
constatat l’existència d’incompliments parcials respecte a l’execució del contracte i que han 
produït un perjudici molt greu, qualificat com a falta molt greu, en virtut del que preveu el plec de 
clàusules administratives de l’Acord Marc en la seva clàusula 25 i pel qual s’ha establert una falta  
corresponent al 10% de cada remesa on s’ha detectat l’esmentat incompliment en aplicació del 
que preveu la clàusula 19 del plec de clàusules generals de l’Ajuntament de Barcelona, 
“Responsabilitat en l’execució del contracte”, en el seu apartat 19.2.2 “Sancions contractuals”. 
RETENIR cautelarment, en virtut del que preveu l’article 56 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la garantia definitiva 
constituïda en el seu dia, amb número de dipòsit 104978 i per un import de 191.734,27 euros fins 
que es faci efectiu el pagament de les penalitzacions i/o possibles danys i perjudicis respecte a 
l’execució de l’acord marc, atès que, segons consta a l’expedient, l’empresa UNIPOST SA es 
troba incursa en un procés concursal i aquestes responsabilitats podrien haver de fer-se 
efectives finalment sobre aquesta garantia. DONAR compte d’aquest acord a BANKIA, SAU, 
amb número de NIF A14010342, en la seva condició d’entitat avalista de l’adjudicatària de 
l’Acord Marc. 

 
15.-  (0352/18) DECLARAR proveïdor, pel subministrament de consumibles d’informàtica estàndard 

2018 per a l’Ajuntament de Barcelona i les entitats que formen el Grup Municipal, atesos els 
resultats de la subhasta electrònica celebrada el 19 d’abril de 2018, i havent retirat Fundació 
Privada MAP la seva oferta, l’empresa PMC GRUP 1985, S.A., amb NIF A58093816, per l’oferta i 
els preus unitaris presentats a la subhasta i en relació a la contractació derivada de l’Acord Marc, 
amb número de contracte 17002855 i número d’expedient 0352/18, que té per objecte el 
subministrament de consumibles d’informàtica per a l’Ajuntament de Barcelona i les entitats que 
formen el Grup Municipal, aprovat per resolució de la Comissió de Govern, de 28 de desembre 
de 2017. 

 
16.-  (0745/18) APROVAR l’acord comercial entre RENFE Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, SA i 

l’Ajuntament de Barcelona, que té per objecte el reconeixement de l’Ajuntament de Barcelona 
com a “Cliente Preferencial”. FACULTAR la Sra. Pilar Miràs i Virgili, Gerent de Recursos, per la 
signatura de l’esmentat conveni. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 
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17.-   INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document de 24 de 

maig de 2018. 
 
18.-  (2018/217) AUTORITZAR la despesa de 200.000,00 euros per al Programa de subvencions 

Barcelona: Afavorint la continuïtat  empresarial, amb càrrec a la partida indicada del Pressupost 
de 2018. APROVAR inicialment les Bases de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per 
a afavorir  la continuïtat  empresarial. ORDENAR. la publicació de les esmentades Bases al 
Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament així com la inserció d’una 
referència d’aquest anunci en la Gaseta Municipal. SOTMETRE-LES a informació pública 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; 83 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 52 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. OBRIR, simultàniament, el termini per a la presentació de sol·licituds fins el dia 30 de 
juny de 2018. APROVAR definitivament aquestes Bases Generals sempre i quan no s’hagin 
presentat al·legacions durant el període d’informació publica que facin necessària la seva 
modificació. 

 
19.-  (2018/218) AUTORITZAR la despesa de 2.000.000 euros per al Programa de subvencions 

Barcelona: Foment de l’inici de nova activitat econòmica per a persones autònomes, amb càrrec 
a la partida indicada del Pressupost de 2018. APROVAR inicialment les Bases de les 
subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per al foment de l’inici de nova activitat econòmica per 
a persones autònomes. ORDENAR. la publicació de les esmentades Bases al Butlletí Oficial de 
la Província i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament així com la inserció d’una referència 
d’aquest anunci en la Gaseta Municipal. SOTMETRE-LES a informació pública 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; 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 52 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. OBRIR, 
simultàniament, el termini per a la presentació de sol·licituds fins al dia 30 de juny de 2018. 
APROVAR definitivament aquestes Bases Generals sempre i quan no s’hagin presentat 
al·legacions durant el període d’informació publica que facin necessària la seva modificació. 

 
20.-  (0746/18) APROVAR inicialment les bases particulars per a l’atorgament de subvencions de l’any 

2018 per a la Campanya d’Enllumenat Nadalenc a les vies públiques i a l’interior dels aparadors 
dels establiments comercials de la ciutat de Barcelona. ORDENAR la publicació de les 
esmentades Bases al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, així 
com la inserció d’una referència d’aquest anunci en la Gaseta Municipal. SOTMETRE-LES a 
informació pública per un termini de 20 dies hàbils a partir del dia següent al de l’esmentada 
publicació. OBRIR, simultàniament, el termini per a la presentació de sol·licituds fins el dia 30 de 
juny de 2018. APROVAR definitivament les bases, sempre i quan no s’hagin formulat 
al·legacions durant el període d’informació pública que facin necessària la seva modificació. 
AUTORITZAR la despesa per un import de 860.000 euros per a l’enllumenat nadalenc de les 
vies públiques i a l’interior dels aparadors dels establiments comercials de la ciutat de Barcelona, 
amb càrrec al pressupost corresponent a l’any 2018. 
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21.-  (0748/18) APROVAR inicialment les Bases del Premi Comerç de Barcelona, destinat a totes 

aquelles iniciatives, contribucions fetes en establiments comercials i/o parades de mercats 
municipals, corresponents a l'any 2017, que hagin tingut incidència en la millora del sector 
comercial i dels mercats municipals i que es puguin integrar en les modalitats del premi descrites 
a les bases específiques. ORDENAR la publicació de les esmentades Bases al Butlletí Oficial de 
la Província i en el tauler d'anuncis de I'Ajuntament, així com la inserció d'una referència d'aquest 
anunci en la Gaseta Municipal. SOTMETRE-LES a informació pública per un termini de 20 dies 
hàbils a partir del dia següent al de l’esmentada publicació. APROVAR definitivament les bases, 
sempre i quan no s’hagin formulat al·legacions durant el període d’informació pública que facin 
necessària la seva modificació. CONVOCAR el Premi Comerç de Barcelona, en la seva 21a 
edició de Comerç i 9a de Mercats, i obrir termini per a la presentació de candidatures en el 
termini i condicions especificat a les bases. 

 
22.-  (2018/243) APROVAR la convocatòria per a la concessió d’ajuts sobre la quota líquida de l’IBI, 

corresponent al domicili habitual, a aquelles persones amb pocs recursos, aprovades les Bases 
per acord de la Comissió de Govern en sessió de 9 de març de 2017. CONVOCAR, en règim de 
concurrència no competitiva, l’atorgament de subvencions sobre la quota líquida de l’IBI 
corresponent al domicili habitual, a aquelles persones amb pocs recursos. Aquesta convocatòria 
es regirà per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, pel Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa, per la Normativa 
General de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona publicada al BOPB de 4 de gener de 
2011 i per les Bases reguladores publicades al BOPB d’10 de març de 2017. AUTORITZAR la 
despesa per un import de 2.900.000,00 euros, amb càrrec al pressupost de 2018 i a la partida 
0701-48939-23151. ORDENAR la publicació de la convocatòria mitjançant la inserció del 
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província. 

 
23.-  (DP-2018-27017) APROVAR l’addenda de modificació del Conveni subscrit entre la Diputació de 

Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, el 14 de febrer de 2001, per la que es transforma la 
cessió d’ús atorgada en una concessió d’ús privatiu, amb caràcter gratuït, de les instal·lacions 
esportives del recinte de les Llars Mundet de Barcelona tant de la zona Est com l’edifici 
anomenat Poliesportiu, per un període de 25 anys, prorrogable en 15 anys més. 

 
24.-  (3-086/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-086/2018 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018, 
d’import 91.013,91 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. 18051491; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
Municipal. 

 
25.-  (3-087/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-087/2018 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018, 
d’import 98.042,73 euros, per fer front a despeses derivades del canvi de modalitat en la gestió 
de serveis de centres cívics, equipaments juvenils i casals de gent gran del Districte de Sant 
Andreu, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries 
que consta a l’expedient, referència comptable núm. 18051591; i PUBLICAR aquest acord a la 
Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 
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ÀREA DE DRETS SOCIALS 
 
26.-  (20170566) AUTORITZAR la despesa que té per objecte l’atorgament d’ajuts a famílies per 

promoure les activitats de vacances d’estiu per a infants i joves dins de qualsevol de les 
modalitats homologades – Bressols d’estiu, Casals d’estiu, Campus Olímpia, Campaments, 
Colònies, Rutes, Casals esportius, Estades culturals fora de Catalunya i Activitats d’àmbit socio-
cultural-, per un import de 3.450.000,00 euros, amb càrrec a la partida 0201 48001 23213 del 
pressupost de 2018. FACULTAR el Gerent de l’Àrea de Drets Socials les disposicions i 
reconeixements d’obligacions econòmiques derivades de l’atorgament dels citats ajuts. 

 
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 
27.-  (759/18) PROPOSAR com a membres de la Comissió Assessora dels processos participatius, la 

Sra. Carol Galais González i la Sra. Maria Mateu González, de conformitat amb el disposat a 
l'article 34.1.c) del Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona. 

 
28.-  (0014/15) PRORROGAR, a l'empara dels articles 23.2 i 303 del TRLCSP, de mutu acord per un 

període comprès des del 28 de maig 2018 fins al 27 de maig de 2019, el contracte 14004515-001 
que té per objecte la contractació dels serveis d'atenció telefònica i diferida de la Direcció 
d'Atenció al Ciutadà i el foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al 
mercat laboral, adjudicat a l'empresa Qualytel Teleservices SA, amb NIF A82112665, per un 
import total de 4.191.590,11 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que 
consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un 
import de 4.191.590,11 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos que 
s'indiquen en aquest document, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de l'exercici. 

 
29.-  (0535/18) APROVAR l’acord de gestió cívica entre l'Ajuntament de Barcelona i la Federació 

Plataforma Entitats LGTBI de Catalunya, amb NIF G66527730, per a la gestió indirecta del 
centre de recursos municipal per LGTBI, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció 
mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 
28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa 
general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import 
d'1.009.550,51 euros. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import d'1.009.550,51 euros 
amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de la 
Federació Plataforma Entitats LGTBI de Catalunya, amb NIF G66527730, per a la gestió 
indirecta al centre de recursos municipal per LGTBI. FACULTAR la Regidora de Feminismes i 
LGTBI, l’Il·lma. Sra. Laura Pérez Castaño per la signatura de l’esmentat acord i qualsevol altre 
document que se’n derivi. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que presenti, en el trimestre 
següent a la finalització de cada exercici, el balanç econòmic i la memòria de funcionament 
d'aquesta i 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, tal i com consta a la clàusula setena de 
l’acord, en el punt d’obligacions específiques en relació a la subvenció. DONAR-NE compte a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
30.-  (634/18) ATORGAR la subvenció a la Comissió Catalana Ajuda al Refugiat, amb DNI/NIF 

G63721963, per un import de 70.772,05 euros, per al desenvolupament del projecte "Visibles" 
dintre del programa municipal "Nausica", d'acord amb allò previst en l'article 6.2 de la Normativa 
General Reguladora de les Subvencions aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 
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2010. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública donada la excepcionalitat que concorre 
en el projecte. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un 
import de 70.772,05 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix 
document, a favor de la Comissió Catalana Ajuda al refugiat, amb NIF G63721963, per al 
desenvolupament del projecte "Visibles" dintre del programa municipal "Nausica". REQUERIR 
l'entitat beneficiària per tal que presenti en data màxima 29 de setembre de 2018 la justificació 
dels fons rebuts, així com el balanç econòmic i la memòria de funcionament de l'activitat 
subvencionada. 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. 

 
31.-  (PL18-000139) AMPLIAR en 76.000,00 euros l’import de l'autorització de la despesa 

corresponent a la  convocatòria específica de subvencions per projectes d’acció comunitària i 
associacionisme de la ciutat de Barcelona de caràcter plurianual 2018-2019 de l’Ajuntament de 
Barcelona, aprovada per Acord de la Comissió de Govern de 14 de desembre de 2017 per un 
import inicial de 268.000,00 euros, repartits en dos anualitats de 134.000,00 euros amb càrrec al 
pressupost municipal de 2018 i 2019 i a les partides indicades en aquest mateix document; 
APROVAR i AUTORITZAR la despesa de 76.000,00 euros, sent 38.000,00 euros amb càrrec al 
pressupost municipal 2018 i 38.000,00 euros amb càrrec al pressupost municipal 2019 i 
condicionat a l’existència de crèdit suficient de l'esmentat any, i  consignats a les partides 
indicades en aquest mateix document; ORDENAR la publicació de l’ampliació de la convocatòria 
mitjançant la inserció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 
Districte de Sant Andreu 

 
32.-  (09-CONV-501.3/2018) APROVAR la Tercera Addenda del Conveni marc de col·laboració entre 

l’Ajuntament de Barcelona –Districte de Sant Andreu- i la Societat Cultural i Esportiva la Lira, per 
a la gestió corresponsable de l’edifici del carrer Coroleu, núm. 15 i la planta baixa del carrer Abad 
Odó, núm. 22, segons el programa d’activitats presentat, amb vigència per a tota l’anualitat 2018. 
ATORGAR una subvenció nominativa mitjançant concessió directa, a favor de la Societat 
Cultural i Esportiva la Lira, amb NIF G58301466, per un import de 52.776,75 euros, equivalent al 
47,64% del cost del projecte, que té un cost total d’execució de 110.779,41 euros, i una durada 
des de l'1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2018, d’acord amb l’establert als articles 
22.2.a) i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l'art. 6.1 
a) de la normativa general de subvencions de l’Ajuntament; AUTORITZAR i  DISPOSAR la 
despesa de 52.776,75 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 48513/33411  a la Societat 
Cultural i Esportiva la Lira, amb NIF G58301466, per subvencionar l'execució del projecte de 
cogestió. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, abans del 31 de març de 2019, presenti la 
justificació dels fons rebuts, en la forma establerta en el conveni, d’acord amb el què estableix 
l’article 10è de la Normativa general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona. FACULTAR 
la regidora del Districte de Sant Andreu per a la signatura de l’esmentat conveni, així com la de 
tots aquells documents que se’n derivin. 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
33.-  (20180014) ADJUDICAR el contracte núm. 17006454, que té per objecte el manteniment escales 

mecàniques i ascensors a l'espai públic per als anys 2018 al 2020, amb criteris de contractació 
pública sostenible, per un import de 3.384.216,51 euros, IVA inclòs, amb una baixa del 15%, de 
conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a Thyssenkrupp 
Elevadores SL amb NIF B46001897, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta 
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més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en 
el/s pressupost/os posterior/s 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 
amb el següent desglossament: import adjudicació 2.796.873,15 euros; tipus impositiu del 21 % 
d'IVA, i import de l'IVA de 587.343,36 euros; 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; ANUL·LAR part 
de l'autorització de despesa de l'esmentat contracte per un import de 597.215,87 euros amb 
càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document. DONAR-NE compte a 
la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
34.-  (2BC 2018/044) APROVAR el projecte de millora de diversos parcs i jardins de la ciutat de 

Barcelona, Lot 3, d’iniciativa municipal, d’acord amb els informes Tècnic i Jurídic del Projecte que 
figuren a l’expedient administratiu i que aquests efectes es donen per reproduïts, amb un 
pressupost de 3.830.670,73 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb 
allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; PUBLICAR aquest acord  al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de 
l’Ajuntament; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 
35.-  (31/2018-SF_OP) ESMENAR l’expedient 31/2018-SF_OP, relatiu a la convocatòria de l’oferta 

pública d’ocupació parcial de 2017, de Parcs i Jardins, Institut Municipal, de nou places de la 
categoria de tècnic 2 (branca agrícola), per a l’exercici de 2018, en el sentit de publicar l’anunci 
de la convocatòria al Boletín Oficial del Estado, d’acord amb el que disposa l’article 76 del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats 
locals, i pels motius que consten en l’informe jurídic de 17 de maig de 2018 que es dóna per 
reproduït íntegrament als efectes de motivació; ATORGAR nou termini de presentació 
d’instàncies de 20 dies naturals a comptar des de la publicació d’aquesta esmena al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 77.1 del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats 
locals, sens perjudici que les instàncies es puguin presentar a partir de la primera publicació que 
es produeixi d’aquesta esmena a qualsevol dels diaris i/o butlletins oficials; CONSIDERAR que 
les instàncies presentades entre el 15 de maig de 2018 i la primera publicació de la present 
esmena a qualsevol dels diaris i/o butlletins oficials estan presentades fora de termini, atès que el 
període de presentació d’instàncies va finalitzar el 14 de maig de 2018, i la primera publicació 
d’aquesta esmena obrirà un nou període de presentació; PUBLICAR el present acord al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta 
Municipal i al Boletín Oficial del Estado. 

 
36.-  (32/2018-SF_OP) CONVOCAR l'oferta pública d'ocupació parcial de 2017, de Parcs i Jardins, 

Institut Municipal, de trenta places de la categoria d'Auxiliar Jardiner/a de 1r i 2n any, per a 
l'exercici de 2018; APROVAR les bases que han de regir la convocatòria de l'oferta pública 
d'ocupació parcial de 2017, de Parcs i Jardins, Institut Municipal, de trenta places de la categoria 
d'Auxiliar Jardiner/a de 1r i 2n any, per a l'exercici de 2018; PUBLICAR la present convocatòria al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la 
Gaseta Municipal i al Boletín Oficial del Estado. 
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Districte de l'Eixample 

 
37.-  (2BC 2018/039) APROVAR inicialment el Projecte  de remodelació  de la ronda de Sant Antoni, 

Tram 1, entre el carrer Comte d’Urgell i el carrer Floridablanca al Districte de l’Eixample de 
Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’informe Tècnic del Projecte que figura a 
l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït,  per un import de  
5.609.143,48 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 de Catalunya; SOTMETRE’L a informació pública, durant un termini de 
30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB), i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini 
durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; i ENCARREGAR a la 
Societat Municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 
38.-  (2BD 2018/018) APROVAR inicialment el Projecte de millora de les voreres del carrer Viladomat 

entre Gran Via i avinguda Paral·lel i del carrer Manso entre avinguda Paral·lel i Comte d’Urgell, al 
Districte de l’Eixample 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 2.083.390,35 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord 
amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; SOTMETRE’L a informació pública, 
durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i en un dels diaris de més circulació de 
Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; i 
ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 
39.-  (18PL16528) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta Municipal de 

Barcelona, el Pla Especial per a la concreció d’usos del Monestir de Valldonzella, promogut per 
Real Monasterio de Santa María de Valldoncella; 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. 

 
40.-  (5BD 2012/062) APROVAR inicialment el Projecte  per a la nova construcció de l'equipament a la 

plaça de Sarrià (biblioteca i seu de districte), al Districte de Sarrià – Sant Gervasi de Barcelona, 
d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe de Conformitat Tècnica del Projecte que figura a 
l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 
14.083.025,70 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu 
l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de règim local de Catalunya; SOTMETRE’L a informació pública, durant un termini de 
30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant 
el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents i ENCARREGAR a la societat 
municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 
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Districte d'Horta-Guinardó 

 
41.-  (18PL16546) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta Municipal de 

Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a l’ajust de les condicions d’edificació de la parcel·la 
situada al carrer Marquès de Foronda 29-31-33, al Districte d'Horta-Guinardó de Barcelona, 
promogut per Elisa Rodríguez Steckelbach; 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. 

 
42.-  (15gu33) DESESTIMAR el recurs potestatiu de reposició interposat pel Sr. Artur Fuente 

Martínez, en nom i representació del Sr. Francisco Guillén Martínez contra l’acord de la Comissió 
de Govern d’1 de febrer de 2018 d’aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació de la Unitat 
d’Actuació núm. 1 de la Modificació del Pla General Metropolità als àmbits dels carrers Lepant i 
Lisboa, a executar per la modalitat de cooperació; pels motius que, justificadament i raonada, 
consten en l’informe de la Direcció de serveis de gestió urbanística de l’Institut Municipal 
d’Urbanisme de 16 d’abril de 2018, que obra en l’expedient i que es dona per íntegrament 
reproduït. NOTIFICAR aquest acord al recurrent. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat. 

 
Districte de Sant Andreu 

 
43.-  (9BD 2017/151) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització del carrer Caracas, 

entre el carrer Tucuman i el carrer de Lima, al Districte de Sant Andreu 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 3.557.667,29 euros, el 21% de 
l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim 
local de Catalunya; SOTMETRE’L a informació pública, durant un termini de 30 dies hàbils, a 
comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es 
podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; i ENCARREGAR a la societat municipal 
BIMSA la gestió de l’actuació. 

  
Districte de Sant Martí 

 
44.-  (17SD0396 P) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Projecte d’Urbanització del Polígon d’Actuació Urbanística del Pla de Millora 
Urbana de l’àmbit comprès entre els carrers Guipúscoa, Ca n’Oliva, Binèfar i el límit del terme 
municipal de Sant Adrià de Besòs, a Barcelona, promogut per Solinbar SLU, d’acord amb les 
condicions establertes a l’Informe Tècnic del Projecte (ITP amb classificació B) de 20 de 
novembre de 2017, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per 
reproduït, per un import total del projecte de 12.294.543,61 euros, amb 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. 
NOTIFICAR-LO als interessats en aquest procediment. DONAR-NE compte a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 
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45.-  (10BC 2017/207) APROVAR definitivament el Projecte executiu de reforma de l'avinguda 
Meridiana, entre el carrer d’Independència i el carrer Aragó, al Districte de Sant Martí de 
Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic de Projecte (ITP) que figura a 
l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 
5.533.145,24 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, a l'empara de l'article 235.2 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
règim local de Catalunya (TRLMRLC); RESOLDRE les al·legacions presentades d’acord amb 
l’informe Resposta que s’inclou dins l’expedient administratiu i aquests efectes es dóna per 
reproduït; NOTIFICAR-HO als interessats en aquest procediment; APROVAR les bases del 
conveni de cessió d'ús de les instal·lacions d'energia elèctrica i de constitució de la servitud de 
pas aeri/subterrani de les línies de Baixa Tensió i Mitja Tensió a favor d'Endesa Distribución 
Eléctrica, SL que inclou el projecte executiu; FACULTAR el Gerent d’Ecologia Urbana per 
aprovar i formalitzar el conveni específic que apliqui a les circumstancies concretes les bases 
esmentades, d'acord amb l'article 16.k de la Carta municipal de Barcelona i la Llei 24/2013, de 26 
de desembre, del sector elèctric; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB), en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al 
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de 
l’actuació. 

 
46.-  (10BC 2017/224) APROVAR definitivament el Projecte executiu de reforma de l'avinguda 

Meridiana, entre el carrer Aragó i el carrer Mallorca, al Districte de Sant Martí de Barcelona, 
d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic de Projecte (ITP) que figura a l'expedient 
administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 5.075.669,31 
euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, a l'empara de l'article 235.2 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim 
local de Catalunya (TRLMRLC); RESOLDRE les al·legacions presentades d’acord amb l’informe 
Resposta que s’inclou dins l’expedient administratiu i aquests efectes es dóna per reproduït; 
NOTIFICAR-HO als interessats en aquest procediment; APROVAR les bases del conveni de 
cessió d'ús de les instal·lacions d'energia elèctrica i de constitució de la servitud de pas 
aeri/subterrani de les línies de Baixa Tensió i Mitja Tensió a favor d'Endesa Distribución 
Eléctrica, SL que inclou el projecte executiu; FACULTAR el Gerent d’Ecologia Urbana per 
aprovar i formalitzar el conveni específic que apliqui a les circumstancies concretes les bases 
esmentades, d'acord amb l'article 16.k de la Carta municipal de Barcelona i la Llei 24/2013, de 26 
de desembre, del sector elèctric; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB), en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al 
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de 
l’actuació. 

 
EL SECRETARI GENERAL 

 Jordi Cases i Pallarès 
 

 


