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Ref:CG 29/18 

 

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

Barcelona, el dia 6 de setembre de 2018 s'hi reuneix la Comissió de Govern en 

sessió ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. Alcaldessa, Ada Colau 

Ballano. Hi concorren la Ima Sra. Tinenta d’Alcaldia, Janet Sanz Cid i els Ims. 

Srs. Regidors i les Imes. Sres. Regidores, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez 

Castaño i Josep Ma. Montaner Martorell, assistits pel Secretari General, Sr. Jordi 

Cases i Pallarés, que certifica. 

 

 Excusen la seva absència, els Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents 

d’Alcaldia, Gerardo Pisarello Prados, Laia Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà i 

l’Im. Sr. i les Imes Sres. Regidor/es, Gala Pin Ferrando, Mercedes Vidal Lago i 

Eloi Badia Casas. 

 

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

 

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

les deu hores. 

 

 Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 26 de juliol de 

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

S'APROVA. 

 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

B) Part Informativa 

 

a) Despatx d'ofici 

 

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

COMUNIQUEN les resolucions següents: 

 

ÀREA D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS 

INTERNACIONALS 

 

1.-  (18000067) Resolució del Gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica de 

Barcelona, d'11 de juliol de 2018, que ADJUDICA mitjançant procediment obert, 

tramitació ordinària, regulació harmonitzada, a favor de la Worldline Iberia, SA, 

els serveis de manteniment i evolució d’aplicacions informàtiques (AM) en entorn 

mòbil i iniciatives de serveis mòbils de la OSAM de l’Ajuntament de Barcelona, 

amb mesures de contractació pública sostenible, per un pressupost total 

d’adjudicació d'1.414.689,55 euros (IVA inclòs), amb un valor estimat de 

2.332.617,91 euros (IVA exclòs) i un termini màxim d’execució de 3 anys. 
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ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

2.- BIMSA (090.1619.232) El Conseller delegat de BIMSA, el 19 de juliol de 2018, ha resolt 

ADJUDICAR la licitació per a la contractació de les Obres relatives al projecte 

d'arranjament i millores puntuals de les voreres de Via Laietana, als barris Gòtic i 

de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, al Districte de Ciutat Vella, amb mesures 

de contractació pública sostenible, a Construcciones y Servicios Faus, SA amb un 

import d’adjudicació de 585.852,18 euros IVA exclòs.  

 

Districte de l'Eixample 

 

3.- BIMSA (080.1619.328) El Conseller Delegat de BIMSA, el 27 de juliol de 2018, ha resolt 

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

executiu de reurbanització tàctica de la creu formada pel carrer Borrell, entre el 

carrer Manso i el carrer Marqués del Campo Sagrado, i el carrer Parlament entre 

la ronda de Sant Pau i el carrer Viladomat incloent la intersecció i la 

reurbanització tàctica del carrer Borrell entre el carrer Marqués del Campo 

Sagrado i el carrer Aldana, al Districte de l’Eixample de Barcelona amb mesures 

de contractació publica sostenible, amb un pressupost de licitació de 922.075,27 

euros, IVA exclòs que incloent IVA ascendeix a la quantitat d'1.115.711,08 euros  

i un valor estimat d'1.106.490,32 euros, IVA exclòs. 

 

4.- BIMSA (080.1619.329) El Conseller Delegat de BIMSA, el 27 de juliol del 2018, ha resolt 

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

executiu de reurbanització del carrer Tamarit entre el carrer Viladomat i el carrer 

Calàbria i les vores del jardí existent, i la reurbanització del carrer Borrell entre 

Gran Via de les Corts Catalanes i carrer Floridablanca, al Districte de l'Eixample 

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

2.534.785,43 euros, IVA exclòs que incloent IVA ascendeix a 3.067.090,37 euros 

i un valor estimat de 3.041.742,52 euros, IVA exclòs. 

 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

5.- PIJ (18/0088-00-CP/01) Per resolució del Gerent de Parcs i Jardins de Barcelona, 

Institut Municipal, de 13 de juliol de 2018, es va resoldre ADJUDICAR el 

contracte de la prestació del servei de conservació de la jardineria i neteja del Parc 

del Putxet i zones d'influència de la ciutat de Barcelona, per a un període de dos 

anys, amb criteris d'eficiència energètica i mediambientals (Contracte reservat a 

centres especials d'ocupació, d'acord amb la Disposició Addicional 5ª del 

TRLCSP) a l’empresa Can Cet Centre d'Inserció Socio-Laboral, SL, amb CIF  

B60759644, per un import de 585.905,54 euros (IVA inclòs del 21%) i un termini 

d’execució de 2 anys. 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

6.- BIMSA (050.1619.194) El Conseller Delegat de BIMSA, el 24 de maig de 2018, ha resolt 

ADJUDICAR el contracte d’Obres relatives al projecte executiu d’implantació 

d’unes escales mecàniques a les actuals escales dels canadencs, al barri de la 
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Teixonera, al Districte d’Horta-Guinardó, amb mesures de contractació pública 

sostenible, per un import d’adjudicació d’1.018.835,00 euros,  IVA exclòs, que 

incloent IVA ascendeix a la quantitat d’1.232.790,35 euros a la UTE Contratas 

Vilor, SL - Actividades de Infraestructuras Públicas y Conservación, SL. 

 

7.- BIMSA (050.1619.291) El Conseller Delegat de BIMSA, el  27 de juliol de 2018, ha resolt 

INICIAR la licitació per a la contractació de les Obres de reforma de l’edifici 

situat al carrer Llobregós 107-113 per acollir un casal d’entitats, al barri del 

Carmel al Districte d’Horta-Guinardó amb mesures de contractació pública 

sostenible, amb un pressupost de licitació d'1.519.582,04  euros,  IVA exclòs que 

incloent IVA ascendeix a la quantitat d'1.838.694,27 euros i un valor estimat 

d'1.823.498,45 euros IVA exclòs. 

 

Districte de Sant Martí 

 

8.- BIMSA  El Consell d’Administració de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, el 4 

de juny de 2018, ha resolt ADJUDICAR el contracte d’Obres relatives al projecte 

de reforma de l'avinguda Meridiana en el tram comprés entre els carrers 

d'Independència i d'Aragó (Lot 1), al Districte de Sant Martí, amb mesures de 

contractació pública sostenible, per un import d’adjudicació de 3.279.248,12 

euros,  IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat de 3.967.890,23 

euros, i un valor estimat del contracte de 5.271.396,82 euros (IVA exclòs) a 

Constraula Enginyeria i Obres, SAU. 

 

9.- BIMSA El Consell d’Administració de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, el 4 

de juny de 2018, ha resolt ADJUDICAR el contracte d’Obres relatives al projecte 

executiu reforma de l'avinguda Meridiana entre el carrer Aragó i el carrer 

Mallorca (Lot 2), al Districte de Sant Martí, amb mesures de contractació pública 

sostenible, per un import d’adjudicació de 2.962.566,27 euros,  IVA exclòs, que 

incloent IVA ascendeix a la quantitat de 3.584.705,19 euros, i un valor estimat del 

contracte de 4.825.004,88 euros (IVA exclòs) a Copisa Constructora Pirenaica, 

SA. 

 

10.- BIMSA (070.1619.272L01) El Consell d’Administració de BIMSA, el 9 de juliol de 2018, 

ha resolt DESISTIR del procediment d’adjudicació relatiu a les obres del nou 

equipament Biblioteca Gabriel García Márquez, al carrer Concili de Trento, 

Districte de Sant Martí-Obra Civil, Obres d’Urbanització i Instal·lacions 1  (LOT 

1), en base a l’establert a la clàusula 13.2 del Plec de clàusules administratives 

particulars i a l’article 155 del TRLCSP, de conformitat amb l’informe tècnic 

emès per la Direcció Tècnica de Gestió Territorial i Direcció Tècnica d’Edificació  

de BIMSA de 29 de juny de 2018 i de l’informe jurídic de la Direcció Jurídica i 

de Contractació de BIMSA de 2 de juliol, que consten a l’expedient de  

contractació, atesa l’existència d’un error en l’aprovació del pressupost de 

licitació i del valor estimat del contracte derivat de l’error en el pressupost del 

Projecte de referència en la partida  de revestiment de façana. 

 

11.- BIMSA (070.1619.307) El Conseller Delegat de BIMSA, el 21 de juny de 2018, ha resolt  

ADJUDICAR el contracte d’Obres de la coberta verda de l’edifici Fòrum (Museu 

Blau/Museu de Ciències Naturals), al Parc del Fòrum a Barcelona, amb mesures 

de contractació pública sostenible, a la UTE Moix, Serveis i Obres, SL - 
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Constructora del Cardoner, SA, per un import d’adjudicació d'1.580.979,13 euros,  

IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat d'1.912.984,74 euros, i un 

valor estimat del contracte de 2.485.560,06 euros, IVA exclòs. 

 

12.- BIMSA (070.1619.374) El Conseller Delegat de BIMSA, en representació del Consell 

d’Administració, el 27 de juliol de 2018, ha resolt INICIAR la licitació per a la 

contractació de les Obres del modificat de la biblioteca Gabriel García Márquez i 

arxiu històric associat al carrer Concili de Trento, al Districte de Sant Martí de 

Barcelona (obra civil i urbanisme exterior) amb mesures de contractació pública 

sostenible, amb un pressupost de licitació de 6.260.296,18 euros, IVA exclòs que 

incloent IVA ascendeix a 7.574.958,38 euros i un valor estimat de 7.512.355,41 

euros IVA exclòs. 

 

13.- BIMSA El Conseller Delegat de BIMSA, el 8 de març de 2018, ha resolt ADJUDICAR el 

contracte d’Obres relatives al projecte executiu de reurbanització i infraestructura 

del carrer Pere IV, entre el carrer Josep Pla i rambla Prim (tram 8) al Districte de 

Sant Martí, amb mesures de contractació pública sostenible, per un import 

d’adjudicació de 3.117.571,13 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la 

quantitat de 3.772.261,07 euros a Vias y Construcciones, SA. 

 

b) Informes 

 

C) Part Decisòria 

 

a)  Propostes d'acord 

 

 Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del dia, S'ACORDA: 

 

ALCALDIA 

 

1.- (20184376)  APROVAR la liquidació dels costos d’operació i manteniment de la 

Xarxa d’emergències i seguretat de Catalunya per a l’exercici 2017, per import de 

697.335,78 euros, que correspon a l’Ajuntament de Barcelona de conformitat amb 

l’acord de la Comissió Mixta de la Xarxa RESCAT celebrada el 23 de febrer de 

2018, en execució d’allò disposat a l’Annex 1 de l’Addenda al Conveni de 

col·laboració amb el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, 

formalitzada el 18 de desembre de 2017. AUTORITZAR i DISPOSAR 

l’esmentada despesa a favor de la Generalitat de Catalunya, amb NIF S0811001G,  

amb càrrec a la partida 0401 22610 13011 del pressupost de 2018. 

 

ÀREA D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS 

INTERNACIONALS 

 

2.- (539/2018)  CONVOCAR la cobertura del lloc de treball de Direcció 2 adscrit a la 

Direcció de Serveis de Relacions Internacionals de la Direcció de Serveis de 

Justícia Global i Cooperació Internacional de la Gerència de Presidència i 

Economia, i APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria (I.D. S 

08009530). PUBLICAR aquest acord i l’annex a la Gaseta Municipal, al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web de l’Ajuntament de Barcelona. 

DONAR compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 
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ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

3.- (18/070)  AUTORITZAR al Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, 

adscrit a l’Ajuntament de Barcelona, la contractació laboral temporal d’interinitat 

per vacant d’una persona per al lloc de treball de Tècnic/a Superior en 

Informàtica, amb llicenciatura o grau en Informàtica, Enginyeria Informàtica o 

Enginyeria Industrial, amb experiència en programari i maquinari, del grup A1, 

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. 

 

4.- (0392/16 -16001802-001) PRORROGAR, a l'empara dels articles 23.2 i 303 del TRLCSP, 

d'aplicació a aquest contracte en virtut del que preveu la Llei 9/2017, de 9 de 

novembre de contractes del sector públic, de mutu acord, per un període comprès 

des del 24 d’octubre de 2018 fins al 23 d’octubre de 2019, el contracte 16001802-

001 que té per objecte els serveis de suport audiovisual, lloguer, instal·lació i 

manteniment d’equips de so i àudio per als actes ciutadans i equips de la Gerència 

de Recursos amb el foment de l’ocupació de persones amb dificultats particulars 

d’inserció en el mercat laboral, adjudicat a l'empresa Iniciatives Events SL, amb 

NIF B64709363, per un import total de 330.000,00 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 330.000,00 euros, 

IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen que s'indica 

en aquest document, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el 

pressupost de l'exercici posterior a l'actual. 

 

5.- (0992/18)  APROVAR l’acord de col·laboració entre l’Institut Municipal de 

Persones amb Discapacitat i l’Ajuntament de Barcelona (Gerència de Recursos) 

per la gestió d’horts urbans a les cobertes de l’edifici del carrer Avinyó, núm. 7 i 

l’edifici del carrer Avinyó, núm. 15. FACULTAR la gerent de la Gerència de 

Recursos Sra. Pilar Miràs Virgili per a la signatura de l’esmentat conveni, així 

com la de tots aquells documents que se’n puguin derivar. 

 

6.- (531/2018)  APROVAR el Conveni Marc de Col·laboració entre l’Ajuntament de 

Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que té per objecte 

l’acolliment d’estudiants en pràctiques, amb vigència de dos anys naturals 

comptats a partir de l’1 d’octubre de 2018, i renovable expressament per períodes 

anuals, amb un màxim de dues pròrrogues d’acord amb la normativa vigent.  

FACULTAR l’Im. 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 marc de col·laboració entre 

l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 

 

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

el document de 6 de setembre de 2018. 

 

8.- (2018/568)  AUTORITZAR la presentació de la sol·licitud de subvenció per la 

contractació en pràctiques de 6 persones joves beneficiàries del Programa de 

Garantia Juvenil a Catalunya, d’acord amb l’ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, 
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per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions 

destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves 

beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya; i en el marc de la 

resolució TSF/1779/2018, de 16 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria, per a 

l'any 2018, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la 

contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de 

Garantia Juvenil a Catalunya; ENCARREGAR la gestió dels tràmits necessaris 

per a l’execució i la justificació de les contractacions, una vegada atorgada 

aquesta subvenció, a la Societat Privada Municipal Barcelona Activa SAU en la 

seva condició d’ens municipal encarregat de l’execució de les polítiques de 

l’Ajuntament en matèria d’ocupació i per disposar dels mitjans humans, materials 

i tècnics per a la seva realització; FACULTAR la Gerent de Política Econòmica i 

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

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

 

9.- (DP-2018-27138) RATIFICAR l’acceptació de la transmissió per part del Consorci el Far, 

Centre dels Treballs del Mar de la concessió administrativa respecte de la part de 

edifici El Far, situat al carrer Escar núm. 6-8, en els termes del document 

formalitzat amb l’Ajuntament de Barcelona el 10 de maig de 2017; ACCEPTAR 

la renúncia, amb efectes de l'1 de setembre de 2018, de la societat privada 

municipal Barcelona Activa SAU, als encàrrecs atorgats a favor de la mateixa per 

acords de la Comissió de Govern en sessions de 19 de maig i 21 de juliol de 2016, 

en virtut dels quals s’encarregava a aquesta societat municipal les funcions que el 

Consorci el Far, Centre dels Treballs del Mar realitzava en l’àmbit de promoció 

econòmica del sector de la nàutica en part de l’edifici El Far situat al carrer Escar 

núm. 6-8, davant la impossibilitat de dur a terme el projecte previst; i, com a 

conseqüència, DEIXAR sense efecte els esmentats encàrrecs, mantenint 

inalterable l’eficàcia del contracte de lloguer amb el Consorci d’Educació de 

Barcelona subscrit per aquesta societat municipal durant la vigència dels referits 

encàrrecs, contracte en el quals es subroga la Corporació municipal; i PUBLICAR 

l’anunci als diaris oficials corresponents. 

 

10.- (22944)  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 adjunta, aprovat 

per Decret d’Alcaldia de 18 de gener de 2018. AUTORITZAR la quantitat 

d'1.964.007,05 euros, 1.623.146,32 euros de pressupost net i 340.860,73 euros 

d’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, per al període de 

maig a desembre de 2018 i amb càrrec al pressupost municipal de 2018. 

 

11.- (DP-2018-27170) PRORROGAR amb efectes del 26 d’agost de 2018, per un termini d’un 

any, la cessió d’ús dels espais en planta baixa sala 1 de 31,23 metres quadrats, 

amb un servei de 2,55 metres quadrats, situats a la finca del carrer Comerç núm. 

42, a favor de l’Associació Colla de Diables del Casc Antic de Barcelona, 

mantenint inalterables la resta de condicions aprovades per acord de la Comissió 

de Govern, de 12 de juny de 2013, i incorporades al contracte de cessió de l’ús de 

26 d’agost de 2013. 
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12.- (DP-2018-27173) PRORROGAR amb efectes del 31 de desembre de 2018, per un termini 

d’un any, la cessió d’ús dels espais en planta baixa de 40,13 metres quadrats 

(anomenada sala de reunions) i sala 6 de la planta primera de 14,80 metres 

quadrats, situats a la finca del carrer Comerç núm. 42, a favor de l’Associació de 

Pessebristes de Ciutat Vella, mantenint inalterables la resta de condicions 

aprovades per acord de la Comissió de Govern, de 12 de juny de 2013,  i 

incorporades al contracte de cessió de l’ús de 31 de desembre de 2013. 

 

13.- (3–133/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-133/2018 de modificacions de crèdit, 

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

Barcelona de l’exercici 2018, d’import 361.775,02 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. 18072491; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 

Municipal. 

 

14.- (3–134/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-134/2018 de modificacions de crèdit, 

consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018, provinents de l’aportació de la 

Generalitat per Fons de Foment del Turisme corresponents al segon i tercer 

trimestre de 2017, per finançar projectes municipals en matèria de turisme 

aprovats en la Comissió de Govern, de 31 de maig de 2018, per un import total de 

116.571,40 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

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

18072695; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte 

d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

Districte de Sant Martí 

 

15.- (20181000)  RECTIFICAR, a l’empara d’allò previst a l’article 122.1 de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, l’error detectat a la 

clàusula 10.c2, pàgina 15, del plec de clàusules administratives particulars i 

l’apartat c) de l’Annex 2 del contracte 18003052 que té per objecte la gestió i 

dinamització del Centre Cívic Parc Sandaru, aprovats  per acord de la Comissió 

de Govern de 19 de juliol de 2018,  en el sentit següent:  clàusula 10.c2  on diu  

“A raó de 0,50 punts per cada exposició per sobre del mínim establert en el plec 

(20 anuals ), fins a un màxim d’1 punt” ha de constar “A raó de 0,50 punts per 

cada exposició per sobre del mínim establert en el plec (10 anuals ), fins a un 

màxim d’1 punt”; i a l’annex 2.c) on diu: “Per l’increment de l’oferta 

d’exposicions per sobre del mínim establert en el plec tècnic (20 anuals) 20 

mínimes anuals establertes + oferta de l’empresa” ha de constar “Per l’increment 

de l’oferta d’exposicions per sobre del mínim establert en el plec tècnic (10 

anuals) 10 mínimes anuals establertes al plec + oferta empresa”. 
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ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

16.- (BC 2018/077) APROVAR les Modificacions Puntuals al Projecte Constructiu Base 

(PCB) de carrils bicicleta a implantar als carrers de la Xarxa Bàsica de bicicleta 

(període 2017-2018), en relació a l’actuació C16 Cruïlla avinguda Diagonal – 

plaça Reina Maria Cristina, consistents en: resoldre les necessitats de connexió a 

la plaça de la Reina Maria Cristina amb una actuació de carril bici més senzilla 

que la plantejada inicialment al PCB, considerant també les futures actuacions que 

hi ha previstes als entorns, a l'empara de l'article 42 i 43 del Decret 179/1995, de 

13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 

locals (ROAS) i d'acord amb l’Informe emès conjuntament per la Gerència de 

Mobilitat i Infraestructures de l’Ajuntament de Barcelona i el Departament de 

Llicències i Espai Públic del Districte, l'Informe tècnic de la Direcció de Gestió de 

Projectes de BIMSA i l'Informe Jurídic de BIMSA, que figuren a l'expedient 

administratiu i que aquests efectes es donen per reproduïts; per import de 

235.633,18 euros, el 21% d'IVA inclòs; el qual representa un increment del 2,51% 

sobre el Pressupost pel Coneixement de l’Administració del PCB aprovat 

definitivament per la Comissió de Govern en sessió del dia 20 d'abril de 2017 

(9.398.256,91 euros el 21% d'IVA inclòs) i un increment acumulat del 3,70% 

d’acord amb la modificació puntual aprovada per la Comissió de Govern en sessió 

del dia 12 d'abril de 2018 (111.731,95 euros el 21% d’IVA inclòs); 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 de Barcelona; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA 

la gestió de l'actuació. 

 

17.- (BC 2018/078) APROVAR les Modificacions Puntuals al Projecte Constructiu Base 

(PCB) de carrils bicicleta a implantar als carrers de la Xarxa Secundària de 

bicicleta (període 2017-2018), en relació a les actuacions D4-01 Albert Bastardas 

– Torre Melina, D4-02  Arístides Maiol – Riera Blanca i D3-09 carrer 1, 

consistents en: canvis d’ubicació dels carrils bici i noves connexions de carrils 

dins el mateix àmbit on es plantejaven per tal de millorar la seguretat i la mobilitat 

de l’entorn, un cop avaluats nous condicionants que no existien en el moment de 

la redacció del PCB; a l'empara de l'article 42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 de 

juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 

(ROAS) i d'acord amb els Informes emesos conjuntament per la Gerència de 

Mobilitat i Infraestructures de l’Ajuntament de Barcelona i els Departaments de 

Llicències i Espai Públic dels Districtes, l'Informe tècnic de la Direcció de Gestió 

de Projectes de BIMSA i l'Informe Jurídic de BIMSA, que figuren a l'expedient 

administratiu i que aquests efectes es donen per reproduïts, per un import 

d'1.049.147,76 euros, el 21% d'IVA inclòs, el qual representa un 8,87% 

d'increment sobre el Pressupost pel Coneixement de l’Administració del PCB 

aprovat definitivament per la Comissió de Govern en sessió del dia 20 d'abril 

2017 (11.833.433,90 euros el 21% d'IVA inclòs) i un increment acumulat de 

l'11,90% d’acord amb la modificació puntual aprovada per la Comissió de Govern 

en sessió del dia 12 d'abril 2018 (358.897,03 euros el 21% d’IVA inclòs); 

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 de Barcelona; i ENCARREGAR a la societat 

municipal BIMSA la gestió de l'actuació. 
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Districte de l'Eixample 

 

18.- (16e0004)  NO ADMETRE a tràmit l’advertiment del propòsit d’iniciar expedient 

d’expropiació per ministeri de la llei formulat per les Sres. Angela Climent Pérez-

Cela, en representació de la societat Patrimonial Climent SL, i Marta Giralt Rue, 

al·legant ser la presidenta de la Comunitat de Propietaris de la finca núm. 195 del 

carrer Rosselló, el 22 de desembre de 2016, en relació a la part de la finca núm. 

195 del carrer Rosselló qualificada de sistema d’equipaments de nova creació de 

caràcter local (clau 7b), i inclosa a l’Actuació Aïllada d’expropiació núm. 1 del 

Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana d’ordenació i assignació de tipus per 

al futur equipament a ubicar a l’interior de l’illa d’Enric Granados, Rosselló, 

Aribau i Còrsega, aprovat definitivament pel Consell Plenari de l’Ajuntament de 

Barcelona el 5 de febrer de 2010, pels motius que figuren a l’informe de la 

Direcció de Serveis de Gestió Urbanística, de 16 de juliol de 2018, que a efectes 

de motivació s’acompanya al present i es té per íntegrament reproduït. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

19.- (18obo168)  APROVAR definitivament el “Projecte d’urbanització de la UA1 del Pla 

Especial de definició de volums, reequipament i millora del Sector delimitat pel 

carrer del Foc, l’avinguda Ferrocarrils Catalans i el carrer Nostra Senyora de 

Port”, al Districte de Sants-Montjuïc, d’iniciativa pública, d’acord amb l’Informe 

Tècnic del Projecte d'11 de maig de 2018, que figura a l’expedient administratiu i 

que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un import total de 581.755,68 

euros, PEC, més el 21% de l’impost del valor afegit (IVA); 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. 

 

20.- (03-2017LL57288) ACCEPTAR el desistiment a la sol·licitud de la llicència d'obres 

consistent en Construcció i edificació de nova planta a la finca del carrer 

Parcerisa, 27, formulat el 17 de juliol de 2018  pel Sr. Joan Torredeflot Elizalde i 

pel Sr. Joan Carles Sanchez Salinas, en representació de Corp Edificacions, SL, ja 

que s’ha produït abans de la seva concessió de conformitat amb allò previst a l'art. 

84 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques; i, en conseqüència, ARXIVAR l’expedient sense més tràmits. 

 

Districte de Gràcia 

 

21.- (17e0031)  DECLARAR improcedent, d’acord amb l’establert als articles 114 i 44.2 

del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 

1/2010 de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer, als articles 31 i 

40.3 del Decret del Decret 305/2006, de 18 de juliol, que aprova el Reglament de 

la Llei d’Urbanisme, l’advertiment del propòsit d’iniciar expedient d’expropiació 

per ministeri de la llei formulat per la Sra. Asunción Llaquet Visa i el Sr. José 

Luís Llaquet Visa, en data 27 de setembre de 2017, en relació a la finca núm. 21-

23 del passatge Mercedes, qualificada en part de xarxa viària bàsica (clau 5) i en 
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part qualificada de zona en sòl urbà, ordenació en edificació aïllada, subzona 

plurifamiliar IV (clau 20a/9) pel Pla General Metropolità aprovat definitivament 

el 14 de juliol de 1976 per la Comissió Provincial d’Urbanisme de Barcelona,  

publicat al DOGC de 19 de juliol de 1976, pels motius que figuren a l’informe del 

Departament d’Expropiacions de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de 

l’Institut Municipal d’Urbanisme de 12 de juliol de 2018, que a efectes de 

motivació s’acompanya al present i es té per íntegrament reproduït. 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

22.- (7BC 2018/033) APROVAR definitivament el Projecte executiu de reurbanització del 

carrer Fulton entre el c. Tajo i la pl. Eivissa. Tres passos elevats al carrer Horta 

entre la plaça Eivissa i la Baixada de la Combinació al Districte d’Horta-Guinardó 

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 351.687,83 euros, el 21% de l'impost del valor 

afegit (IVA) inclòs, que es correspon amb el tram II del “Projecte executiu de 

reurbanització del carrer Fulton entre el carrer Tajo i la plaça Eivissa, tres passos 

elevats al carrer Horta entre la plaça Eivissa i la Baixada de la Combinació i les 

voreres passant a la cantonada del carrer Canigó/pg. Fabra i Puig i a la cantonada 

de la baixada de la Plana / carrer Tajo” que ha estat programat en dos trams 

independents, essent la Comissió de Govern l’òrgan competent per l’aprovació 

dels dos trams per raó de la quantia, 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); PUBLICAR aquest Acord 

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

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

municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 

Districte de Sant Andreu 

 

23.- (18ju185)  APROVAR la proposta de Quarta Addenda al conveni marc de 

col·laboració per a l’establiment dels termes i condicions que regiran les relacions 

entre l’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) i Barcelona Sagrera Alta Velocitat, 

SA (BSAV), per a les actuacions de gestió urbanística a l’àmbit de Sant Andreu-

La Sagrera i el seu finançament, que va ser signat el dia 12 de juliol de 2016, i que 

té per objecte l’encàrrec de l’IMU a BSAV de la redacció del projecte parcial o 

separata del projecte d’urbanització del PMU del sector Colorantes-RENFE, 

subàmbit 2, PAU 1, FASE 1, i el seu finançament, d’acord amb els informes que 

figuren a l’expedient administratiu i que es donen per reproduïts; FACULTAR el 

Gerent de l’Institut Municipal d’Urbanisme per a la formalització de l’esmentada 

Quarta Addenda. 

 

Districte de Sant Martí 

 

24.- (18 SD 150 P) APROVAR inicialment, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Projecte d’Urbanització de l’Illa delimitada pels 

carrers d’Àvila, Doctor Trueta, de Badajoz i avinguda Icària del Pla de Millora 

Urbana d’aquest àmbit (aprovat definitivament pel Plenari del Consell Municipal 

en sessió de 28 de novembre de 2008 i publicat als efectes de la seva executivitat 
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al BOP de 8 de gener de 2009) d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (amb 

classificació B) de 2 de juliol de 2018 promogut per MRE-III-Proyecto Cinco, 

Socimi, SA que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona 

per reproduït, amb un pressupost d'1.106.936,02 euros, el 21% de l’impost del 

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

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

Llei d’Urbanisme. SOTMETRE’L al tràmit d'informació pública durant el termini 

de trenta dies hàbils, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les 

al·legacions pertinents, mitjançant la inserció de l‘acord al Butlletí Oficial de la 

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

Catalunya. NOTIFICAR  el present acord als interessants. DONAR-NE compte a 

la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

25.- (18obo190)  APROVAR definitivament el “Projecte modificat del Projecte 

d’urbanització de l’interior d’Illa comprès entre els carrers Roc Boronat, Sancho 

d’Àvila, Ciutat de Granada i Almogàvers al Districte 22@, de Barcelona” al 

Districte de Sant Martí, d’iniciativa pública, d’acord amb l’Informe Tècnic del 

Projecte d'11 de maig de 2018, que figura a l’expedient administratiu i que a 

aquests efectes es dona per reproduït, amb un import total d'1.727.471,58 euros 

PEC, més el 21% de l’impost del valor afegit (IVA); 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. 

 

26.- (18obo199)  APROVAR definitivament el “Projecte modificat del Projecte executiu 

d’urbanització del Parc Campus Audiovisual” al Districte de Sant Martí, 

d’iniciativa pública, amb un import total de 2.777.889,41 euros PEC, més el 21% 

de l’impost del valor afegit (IVA); modificacions que afecten a la supressió d’una 

pèrgola, reubicació de la superfície destinada a Jocs Infantils, i substitució de les 

luminàries per altres amb tecnologia Led; 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. 

 

27.- (10-2017LL62170) ACCEPTAR el desistiment a la sol·licitud de la llicència d'obres 

consistent en Construcció i edificació de nova planta a la finca del carrer Rambla 

Guipúscoa, 163, formulat el 13 de juliol de 2018  pel Sr. Joan Torredeflot Elizalde 

i pel Sr. Joan Carles Sanchez Salinas, en representació de Corp. Edificacions, SL, 

ja que s’ha produït abans de la seva concessió de conformitat amb allò previst a 

l'art. 84 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques; i, en conseqüència, ARXIVAR l’expedient sense més 

tràmits. 
 

b) Mocions 

 

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

onze hores. 


