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ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió de 9 de gener de 2020

A la nova Sala de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el 9 de
gener  de  2020,  s’hi  reuneix  la  COMISSIÓ  DE  GOVERN  en  sessió  ordinària,  sota  la
presidència de l'Excma. Sra. Ada Colau Ballano. Hi concorren les Imes. Sres. i els Ims.
Srs.: Jaume Collboni Cuadrado, Janet Sanz Cid, Laia Bonet Rull, Laura Pèrez Castaño,
Albert Batlle Bastardas, Joan Subirats Humet, Jordi Martí Grau, Eloi Badia Casas, Marc
Serra Solé, Gemma Tarafa Orpinell, Montserrat Ballarín Espuña, Margarita Mari Klose,
Francesc Xavier Marcé Carol i Maria Rosa Alarcón Montañés, assistits pel Secretari
General, el Sr. Jordi Cases Pallarès, que certifica.

Excusen la seva absència les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Lucia Martín González, Jordi
Rabassa Massons i David Escudé Rodríguez.

També hi és present la Gerent Municipal, Sra. Sara Berbel Sánchez.

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 10.00 h.

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 19 de
desembre de 2019, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la
Comissió; i S'APROVA.

B) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

En compliment del Decret d'Alcaldia, de 15 de juny de 2019, ES COMUNIQUEN les
resolucions següents:

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

1. – (3698/19  (ICUB))  Resolució  del  president  de  l’ICUB,  de  4  de  novembre  de  2019,  que
aprova  el  conveni  d’encàrrec  de  gestió  de  l’Institut  de  Cultura  de  Barcelona  al
Consorci de l’Auditori i l’Orquestra, per a la gestió de la Banda Municipal de Barcelona
pel  període  comprés  entre  l’1  de  gener  i  el  31  de  desembre  de  2020,  amb  una
despesa per un import màxim de 530.867,00 euros; AUTORITZA, DISPOSA i RECONEIX
l’obligació a favor del Consorci de l’Auditori i l’Orquestra, de l’import indicat.
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b) Informes

C) Part Decisòria

a) Propostes d'acord

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

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (818/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Sara Jaurrieta
Guarner (mat.  25707) entre la seva activitat municipal  com a personal d’alta direcció
en el càrrec de Gerent del Districte de Les Corts, amb codi de lloc de treball
(30CA1CNCD01), i  l’activitat pública com a professora associada a temps parcial de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), per al curs acadèmic 2019-2020 des de
l'1/09/2019 fins al 31/08/2020. La dedicació a la docència universitària serà a temps
parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La
present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a
les prohibicions i demés 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. – (948/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Lucia Clara Rodríguez
Alonso (mat. 74532) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per
vacant amb la categoria professional de Tècnica Mitjana en Infermeria SPEIS,
desenvolupant el lloc de treball de Tècnica Sanitària de l'SPEIS (22FA2SCPE01),
adscrita al Parc de Bombers de Montjuïc de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i
l’activitat  pública  com  a  professora  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  2019.  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  30/04/2016).  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,
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Participació, Seguretat i Prevenció.

3. – (957/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Joaquim Romañach
Planella (mat. 22218) entre la seva activitat municipal com a personal alta direcció
amb la categoria professional de Tècnic Superior en Gestió, amb destinació a la
Direcció Tècnica d´Actes Institucionals i Protocol, on ocupa el lloc de treball de
Director  Tècnic  d'Actes  Institucionals  i  Protocol  (28FA1CLCD01),  i  l’activitat  docent
com a professor a temps parcial de la Facultat de Comunicació i Relacions
Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull pel curs acadèmic 2019-2020,
des de l'11/11/2019 fins al 30/09/2020. La dedicació a la docència universitària serà a
temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La
present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a
les prohibicions i demés 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. – (966/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Eduard Melé Vidal (mat.
77298) 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 Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic de la Gerència
d'Urbanisme, on ocupa el lloc de treball de Tècnic Superior en Arquitectura
(22FA1BIBA03), i una activitat privada per compte propi d’arquitecte autònom. Per tal
d'evitar  possibles  coincidències  entre  l'activitat  pública  i  la  privada,  s’exclou  de
l’exercici  de  l’activitat  privada  d’arquitecte,  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
demés 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. – (977/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Albert Montagut
Martínez (mat. 77629) entre la seva activitat municipal com a personal eventual en el
càrrec  d’Assessor,  amb  destinació  al  Grup  Polític  Municipal  Barcelona  pel  Canvi,  on
ocupa  el  lloc  de  treball  d’Assessor  2  (28EEESNEV01),  i  l’activitat  pública  com  a
professor associat a temps parcial de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pel
curs acadèmic 2019-2020, des de l'1/09/2019 fins al 31/08/2020. La dedicació a la
docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no
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coincident  amb  el  municipal.  La  present  autorització  resta  condicionada  a  l’estricte
compliment dels deures públics, a les prohibicions i demés 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. – (979/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Jaume Fusté Serra (mat.
25966) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria
professional de Bomber SPEIS (codi lloc: 16FC1BIBA03), i adscrit al Parc de Bombers
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  2019.  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  30/04/2016).  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.

7. – (980/2019 ) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Joan Abellán Miró (mat.
21393) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria
professional de Sotsoficial SPEIS (codi lloc: 22FC1CICD02), i adscrit al Parc de Bombers
de  Montjuïc  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  2019.  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  30/04/2016).  L’activitat  docent  desenvolupada
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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.

8. – (19003455 (0942/19)) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 19003455 que té
per objecte el servei de consergeria, control d'accessos, vigilància, atenció al públic i
altres serveis de suport dels edificis municipals adscrits a la Gerència de Recursos de
l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant contractació reservada per la inserció de
col·lectius amb discapacitat, trastorn mental i/o exclusió social a centres especials de
treball d'iniciativa social (CETIS) amb mesures de contractació pública sostenible,
l'empresa Ism, SL amb NIF B61098638, en haver declarat l'empresa existir un error en
l'oferta  presentada.  ADJUDICAR  el  contracte  a  Can  Cet  Centre  D’inserció  Socio-
Laboral, SL, amb NIF B60759644 de conformitat amb la proposta de valoració i
classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la proposició que ha presentat
en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un import màxim de 802.686,17
euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 663.377,00 euros
corresponen al preu net i 139.309,17 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 416.514,67 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22610/92011 0101; un import (IVA inclòs) de 386.171,50 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92011
0101. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en
el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FORMALITZAR el contracte en el termini
màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de
l'empresa adjudicatària 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. Josep Redondo Laporta. DONAR COMPTE d'aquest
acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció.

9. – (2018/246(18003547L01-001)) PRORROGAR per un període comprès des del
15.01.2020 fins el 14.10.2020, el contracte 18003547L01-001 que té per objecte Eina
de gestió dels béns municipals, adjudicat a l'empresa DXD APPLICATIONS & IT
SOLUTIONS SL, amb NIF B83347138, per un import total de 293.536,32 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
293.536,32 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2020 i amb càrrec a la partida i
pressupost amb el desglossament següent: un import net de 242.592,00 euros i
import IVA de 50.944,32 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22703/92612 0701, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del
pressupost 2020. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències
de la Direcció de Serveis de Sistemes d'Informació per a la seva formalització en el
termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR-NE
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compte a la Comissió d'Economia i Hisenda.

10. – (DP-2019-27731) RATIFICAR el decret de l'Alcaldia, de 31 de desembre de 2019, pel
qual es transmet a títol de permuta, a la societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA,
en compliment del Conveni formalitzat entre el Ministeri de Foment, la Generalitat de
Catalunya,  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  RENFE  el  12  de  juny  de  2002,  i  en  l’estat  de
càrregues i gravàmens actual llevat les derivades del compte de liquidació provisional
i  definitiu  que  al  efecte  s’aprovi  derivat  del  Projecte  de  Reparcel.lació  del  PAU-1  del
Pla de Millora Urbana del Sector Entorn Sagrera que seran assumides per la
Corporació municipal, la participació indivisa del 85,4644 per cent de propietat
municipal de la finca del carrer Gran de la Sagrera núm. 32 (registral 63.123 del
Registre de la Propietat núm. 10 de Barcelona), valorada en 11.939.144,91 euros, més
l’IVA  corresponent,  per  una  contraprestació  de  valor  equivalent,  més  l’IVA
corresponent, consistent en obres d’infraestructures i urbanització que lliurarà la dita
societat a la Corporació una vegada realitzades en el termini màxim de quinze anys;
AUTORITZA,  DISPOSA  i  RECONEIX  l’obligació  per  import  de  2.507.220,43  euros,  en
concepte de l’IVA, a favor Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA, amb càrrec a la partida
corresponent del Pressupost municipal de 2019; AUTORITZA a l’esmentada societat la
transmissió de la participació indivisa municipal permutada als efectes de fer efectives
les  previsions  del  Conveni  referit  abans  en  els  termes  del  que  preveu  l’article  170.2
del  Decret  Legislatiu  1/2010,  de  3  d’agost,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei
d’Urbanisme;  i  FORMALITZA  la  permuta  en  document  que  causi  inscripció  en  el
Registre de la Propietat, que contindrà expressament les previsions de l’article 170 del
Decret  Legislatiu  1/2010,  de  3  d’agost,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei
d’Urbanisme  segons  la  redacció  donada  per  la  Llei  3/2012,  de  22  de  febrer,  de
modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.

11. – (DP-2019-27730) RESTAR ASSABENTADA del decret de l'Alcaldia de 31 de desembre
de 2019 pel qual es transmet a títol de permuta, a la societat Barcelona Sagrera Alta
Velocitat SA, en compliment del Conveni formalitzat entre el Ministeri de Foment, la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i RENFE el 12 de juny de 2002, i
en  l’estat  de  càrregues  i  gravàmens  actual  llevat  les  derivades  del  compte  de
liquidació  provisional  i  definitiu  que  al  efecte  s’aprovi  derivat  del  Projecte  de
Reparcel.lació del PAU-1 del Sector 1 Colorantes Renfe Subàmbit 2 que seran
assumides per la Corporació municipal, la participació indivisa del 5,2705 per cent de
propietat municipal de la finca FR.03 del sector 1 Colorantes-Renfe (registral 24.413
del Registre de la Propietat núm. 2 de Barcelona), valorada en 917.370,17 euros, més
l’IVA  corresponent,  per  una  contraprestació  de  valor  equivalent,  més  l’IVA
corresponent, consistent en obres d’infraestructures i urbanització que lliurarà la dita
societat a la Corporació una vegada realitzades en el termini màxim de quinze anys;
AUTORITZA,  DISPOSA  i  RECONEIX  l’obligació  per  import  de  192.647,74euros,  en
concepte de l’IVA, a favor Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA, amb càrrec a la partida
corresponent del Pressupost municipal de 2019; FORMALITZA la permuta en
document que causi inscripció en el Registre de la Propietat, que contindrà
expressament  les  previsions  de  l’article  48  del  Reglament  del  Patrimoni  dels  Ens
Locals aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
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ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

12. – (20190678) APROVAR l'adhesió de l'Ajuntament de Barcelona al Conveni de
col·laboració entre l'Agència de Residus de Catalunya, la Federació de Municipis de
Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, l'Àrea Metropolitana de
Barcelona, l'Agrupació per a la Recollida Selectiva de Paper i Cartó de Catalunya, AIE i
el Gremi de Recuperació de Catalunya (2018-2021); FACULTAR la Gerent de l'Àrea
d'Ecologia Urbana per portar a terme els tràmits necessaris per formalitzar l'adhesió a
l'esmentat conveni així com per l'adopció dels actes que se'n derivin; NOTIFICAR
aquest acord als interessats.

Districte de Sants-Montjuïc

13. – (3BC2017/120) DECLARAR la suspensió de la tramitació del Projecte executiu de la
nau  4  de  Can  Batlló  per  a  espais  d’iniciatives  d’economia  solidària  “COÒPOLIS”,  al
Districte  de  Sants-Montjuïc,  d’iniciativa  municipal,  aprovat  inicialment  el  26  de  juliol
de  2019  per  acord  de  la  Comissió  de  Govern,  d’acord  amb  els  motius  recollits  a
l’informe emès per la societat municipal BIMSA, que figura a l’expedient administratiu
i que aquests efectes es dóna per reproduït; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona (BOPB), i en un dels diaris dels de més circulació de
Catalunya.

Districte de les Corts

14. – (18g343)  RESOLDRE  les  al·legacions  interposades  en  el  tràmit  d’informació  pública  i
audiència als interessats del Projecte de reparcel·lació, modalitat compensació bàsica,
del Polígon d’actuació urbanística delimitat per la Modificació puntual del Pla general
metropolità en l’àmbit dels terrenys del Futbol Club Barcelona al Districte de les Corts,
i  les  al·legacions  interposades  al  nou  tràmit  d’audiència  atorgat  als  ocupants  legals
d’habitatges  de  l’immoble  situat  al  núm.  63-65  de  la  Travessera  de  les  Corts,  en  el
sentit  que,  justificadament  i  raonada,  figura  en  l’informe  del  Departament  de
reparcel·lacions  de  la  Direcció  de  serveis  de  gestió  urbanística  de  l’Institut  municipal
d’urbanisme  de  19  desembre  de  2019,  que  consta  en  l’expedient  i  que  es  dona  per
reproduït. APROVAR definitivament, a l’empara de l’article 119.2 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 abans esmentat i presentat pel senyor Óscar Grau Gomar, actuant
en nom i representació del Futbol Club Barcelona, amb introducció, en forma de text
refós de les prescripcions assenyalades en els informes del Departament de
reparcel·lacions de la Direcció de serveis de gestió urbanística de 15 de novembre de
2018 i 28 d’octubre de 2019. RECONÈIXER, de conformitat amb l’article 219 undecies
del  Decret  305/2006,  de  18  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el  reglament  de  la  Llei
d’urbanisme,  en  la  redacció  donada  pel  Decret  80/2009,  de  19  de  maig,  pel  qual
s’estableix  el  règim  jurídic  dels  habitatges  destinats  a  fer  efectiu  el  dret  de
reallotjament,  el  dret  de  reallotjament  dels  ocupants  legals  d’habitatges  que  han
acreditat els requisits legals establerts i que ho van sol·licitar expressament en el
segon tràmit d’audiència, i que es relacionen en document annex 1, en les condicions
determinades en el text refós del Projecte de reparcel·lació. DETERMINAR, de
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conformitat amb l’article 153 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament  de  la  Llei  d’urbanisme,  que  la  fermesa  en  via  administrativa  de  l’acord
d’aprovació  definitiva  del  text  refós  del  Projecte  de  reparcel·lació,  produirà
essencialment  els  efectes  econòmics  i  jurídics  continguts  a  l’article  127  Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i
per  tant,  entre  d’altres,  l’extinció  dels  drets  i  càrregues  que  es  relacionen  en
l’esmentat  text  refós  del  projecte  de  reparcel·lació,  per  incompatibles  amb  el
planejament.  APROVAR,  a  l’empara  de  l’article  164  del  Decret  305/2006,  de  18  de
juliol,  pel  qual  s’aprova  el  reglament  de  la  Llei  d’urbanisme,  l’escriptura
d’apoderament  especial  atorgada  el  24  d’octubre  de  2018,  davant  el  notari  de
l’Il·lustre  Col·legi  Notarial  de  Catalunya,  el  senyor  Gerardo  Conesa  Martínez,  amb
núm.  3007  del  seu  protocol.  DONAR  TRASLLAT  a  la  Direcció  general  d’ordenació  del
territori i urbanisme del Departament de territori i sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya,  de  la  documentació  relacionada  a  l’article  192  de  l’esmentat  Decret
305/2006,  als  efectes  de  la  inscripció  en  el  registre  d’entitats  urbanístiques
col·laboradores  de  l’escriptura  d’apoderament.  PUBLICAR  aquest  acord  al  Butlletí
oficial de la província i en un diari dels de més circulació de la província i NOTIFICAR-
LO individualment a cadascun dels interessats. DONAR-NE compte a la Comissió
d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

Districte de Sant Andreu

15. – (19g17)  DECLARAR  improcedent,  d’acord  amb  l’establert  a  l’apartat  4art  lletra  d)  de
l’article  114  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,
l’advertiment  del  propòsit  d’iniciar  expedient  d’expropiació  per  ministeri  de  la  llei
formulat pel Sr. Narciso Galbas Meya, en data 13 de febrer de 2018 davant el registre
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, ratificat
per  escrit  presentat  davant  el  registre  de  l’Institut  Municipal  d’Urbanisme  el  31  de
maig de 2019, en relació a la finca núm. 175 del carrer Gran de la Sagrera, qualificada
de parcs i jardins urbans actuals de caràcter local (clau 6a) pel Pla General
Metropolità, aprovat definitivament el 14 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  18  de  desembre  de  2019,  que  a
efectes de motivació s’acompanya al present i es té per íntegrament reproduït

16. – (09-2018LL57829) CONCEDIR la llicència d'obres majors a Acciona Inmobiliaria, SLU 
per a l'execució d'obres majors a l'emplaçament situat al carrer Santander 67-69, 
passeig de la Verneda, 108-138, consistents en la construcció de 2 edificis d’obra nova
(A i B) destinats a ús industrial de S1+PB+2PP amb una superfície construïda total de
61.637 m2. En resulten un total de 48 naus industrials tríplex en PB+P1ª+P2ª (24 per
cada edifici), 459 places d’aparcament per a cotxes (228 places a l’edifici A i 231 al B),
20 places per a càrrega i descàrrega en superfície (10 a cadascun dels edificis) i 530
places  per  bicicletes  (260  a  l’edifici  A  i  270  al  B)  amb  les  següents  condicions
particulars de la lliència.- Abans d'iniciar les obres: - Caldrà que el projecte
d’urbanització  del  passeig  de  la  Verneda  estigui  aprovat  definitivament  i  l’edifici
s’haurà d’adaptar a les rasants i  les servituds resultants.  -  Caldrà haver acomplert les
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condicions  de  l’informe  del  Departament  de  Protecció  del  Verd  de  29/10/18  i
contactar  amb  aquest  departament  (carrer  Torrent  de  l’Olla  218.  Barcelona)  per
possibles afectacions d’arbrat situat a la vorera i/o a l’interior de la parcel.la. - Caldrà
contactar amb l'Agència d'Energia de Barcelona en relació a l'aplicació de l'Ordenança
General de Medi Ambient de Barcelona. Per a consultes solar.aeb@bcn.cat - Caldrà
justificar  que l’edifici  motiu d’estudi  es troba lliure de sòls  contaminats,  pel  que serà
necessari  un  informe  de  l’Agència  de  Residus  de  Catalunya  (ARC).  En  cas  de
contaminació de sòls, es requereix informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que
pugui  preveure  l’existència  d’aigües  subterrànies  contaminades.  -  Caldrà  contactar
amb l'Agència d'Energia de Barcelona i donar compliment as requeriments del seu
informe de 15/07/19 en relació a l'aplicació de l'Ordenança General de Medi Ambient
de Barcelona. Per a consultes solar.aeb@bcn.cat - 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. - Caldrà
informar  de  l’inici  de  les  obres  a  les  administracions  titulars  de  la  línia  ferroviària,
donat que la finca està dins la zona d'influència de la infraestructura ferroviària, als
efectes de la Llei 38/2015, de 29 de setembre, del Sector Ferroviario, i la Llei 4/2006,
de 31 de març, Ferroviària de Catalunya i es precisa autorització de les
administracions titulars de la línia. Durant l'execució de les obres: - Caldrà urbanitzar
de  manera  provisional  l’àmbit  del  vial  comprès  entre  el  pont  de  Santander  i  l’edifici
d’acord amb la reurbanització prevista del projecte del Pont de Santander, per aquest
fi caldrà posar-se en contacte amb els tècnics de Projectes Urbans per tal d’acordar la
solució.  -  D’acord  amb  les  notes  del  capítol  3.3  de  l’annex  1  de  Protecció  Civil  i
Prevenció  en  matèria  d’incendis,  el  disseny,  instal·lació  i  manteniment  de  les
instal·lacions de Protecció contra incendis hauran de realitzar-se d’acord al RIPCI 2017
ajustant-se  a  la  configuració  de  l’establiment  en  la  seva  llicència  d’activitats.  -  Els
recorreguts d’evacuació dels establiments d’acord a la distribució final  de l’espai  que
es  defineix  als  projectes  d’activitats  hauran  de  complir  els  requisits  del  punt  6  de
l’annex II del RSCIEI. - Caldrà que les places d’aparcament tinguin unes mides mínimes
lliures  d’obstacles  de  2,40x4,80m  per  les  places  en  bateria  i  de  2,00x5,00  per  les
places en filera i que l'alçada sota conductes de ventilació de l'aparcament, no sigui
inferior a 2,20 m. - Caldrà posar-se en contacte amb el Cicle de l'Aigua (BCASA) per tal
d'executar el clavegueró, així com seguir-ne el protocol establert quant a eventuals
esgotaments del freàtic per obres. - Caldrà que la ventilació de l'aparcament s'ajusti al
previst  a  l'apartat  “3.1.4  Aparcamientos  y  garajes  de  cualquier  tipo  de  edificio”  del
Document  Bàsic  “Salubridad:  HS  3  Calidad  del  aire  interior”  del  CTE,  a  l’apartat  8
“Control  del  humo de incendio” del  Document Bàsic  “Seguridad en caso de incendio:
SI  3  Evacuación  de  ocupantes”  del  CTE  i  a  l’article  23-2  Garatges  i  aparcaments  de
l'Ordenança de Medi Ambient de Barcelona. - Caldrà que els conductes per a
l'evacuació de fums, gasos, bafs i olors, s'ajustin al que es disposa al Títol 2 de
l'Ordenança del Medi Ambient de Barcelona. En el tràmit de primera ocupació: -
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 lliure elecció del propietari registral, precisant que, per donar compliment a
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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. - Caldrà disposar de l’informe favorable a l'execució del clavegueró
de la finca, per part de BCASA. - Caldrà disposar de l’informe favorable a l'execució de
la instal·lació de plaques fotovoltaiques en compliment del títol 8 sobre Energia Solar
de l’Ordenança de Medi Ambient de Barcelona, per part de l'Agència de l'Energia. - En
el tràmit de primera ocupació, del control inicial o acte de comprovació o del
comunicat corresponent a l'activitat, caldrà aportar la documentació requerida en
l'article 6 de l'ORCPI/08 i, si correspon, el Pla d'Autoprotecció. - Caldrà aportat totes
les certificacions exigides per les reglamentacions tècniques en matèria de seguretat
industrial per a les diferents instal.lacions (Baixa Tensió, Gas, Aparells Elevadors,
Climatització, Calefacció i ACS, etc). Altres: - Aquesta llicència d'obres no inclou la
legalització  ni  l’autorització  d'activitats  i  d'instal·lacions,  ni  les  bastides  d'obra,  ni
tanques de precaució o altres elements auxiliars, ni l'ocupació de la via publica, ni
guals, les quals s'hauran de sol·licitar a Districte i tramitar d'acord amb la normativa
vigent.- Les assenyalades al full adjunt. Termini d'inici de les obres : 12 mesos. Termini
d'execució de les obres: 36 mesos.

Districte de Sant Martí

17. – (19SD0176  PU)  APROVAR  inicialment,  de  conformitat  amb  l’article  16.b  de  la  Carta
Municipal  de  Barcelona,  el  Projecte  Executiu  de  Reurbanització  de  l’Illa  Farggi,
delimitada pels carrers Bolívia, Bilbao, Perú i amb zona verda, del PMU i PEI de l’HNC
del Subsector Frigo, aprovats definitivament pel Plenari del Consell Municipal en
sessió de 25/10/2019 (publicat als efectes de la seva executivitat al BOPB
02/12/2019),  d’acord  amb l’Informe Tècnic  del  Projecte  (amb classificació  B)  d'11  de
desembre  de  2019  que  figura  a  l’expedient  administratiu  i  que  a  aquests  efectes  es
dona per reproduït, promogut per la societat mercantil  Perú 84-102 Barcelona, SL,
amb  un  pressupost  de  920.009,95  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 d’un mes 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 diari dels de més
circulació de Catalunya. NOTIFICAR  el present acord als interessants. DONAR-NE
compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

18. – (11E00203) REVOCAR, en aplicació de l'article 109.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la declaració
de nul·litat resolta a l'acord de la Comissió de Govern en sessió de 2 d'abril de 2014
(expedient STJ-03-008, actualment 11E00077) pel qual es va DECLARAR la nul·litat de
ple dret de l'acord de la Comissió de Govern adoptat en sessió de 4 de juliol de 2012
en virtut del qual es va autoritzar el pagament d'1.049.360,86 euros per l'expropiació
de la finca situada als carrers Sant Joan de Malta, 1 - Verneda, 14, d'aquesta ciutat, i
es va disposar i reconèixer l'obligació de pagament d'aquest import a favor de la Sra.
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Maria Rosa de Martí Martínez de Huete i del Sr. Eduardo Ferrer Oliveras, i de les actes
d'expropiació i pagament de l'esmentada finca signades el 19 de setembre de 2012;
REVOCAR parcialment, en aplicació de l'article 109.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'acord de la
Comissió de Govern en sessió de 15 d'octubre de 2014 (expedient STJ-03-008,
actualment 11E00077) pel qual es va resoldre ESTIMAR parcialment el recurs de
reposició interposat el 13 de maig de 2014 pel Sr. Eduard Ferrer Oliveras i per la Sra.
Maria Rosa de Martí Martínez de Huete contra l'acord de la Comissió de Govern de 2
d'abril de 2014 abans esmentat, pel que fa al requeriment a la Sra. Maria Rosa de
Martí Martínez de Huete i al Sr. Eduard Ferrer Oliveras corresponent a la devolució a
l'Ajuntament de Barcelona de l'import de 212.130,00 euros de la part del preu just
que calia consignar a la Caixa Municipal de Dipòsits i a disposició del jutjat fins que es
fixés l'import que corresponia als titulars del cens que gravava la finca; i tot això
d'acord amb els motius i fonaments que figuren a l'informe jurídic emès per la
Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l'Institut Municipal d'Urbanisme de 17 de
desembre de 2019, incorporat a l'expedient i que es dóna per íntegrament reproduït.
NOTIFICAR el present acord als interessats i a l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes
escaients.

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

19. – (LLE 1/2019) ACCEPTAR el  llegat atorgat per la  Sra.  Cecília  Capsi  Tolosa,  d’acord amb
l’article  29  del  Decret  336/1988,  de  17  d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  de
Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, dels immobles llegats mitjançant testament
atorgat davant notari el 26 de gener de 2016 en favor del Conservatori Municipal de
Música,  organisme  de  l’Ajuntament  de  Barcelona;  FORMALITZAR  l’acceptació  del
llegat  en  escriptura  pública;  FACULTAR  per  a  formalitzar  l’acceptació  del  llegat  en
escriptura  pública  i  l’elevació  a  públic  dels  presents  acords  si  és  necessari,  a  l'Im.  Sr.
Joan  Subirats  i  Humet,  Tinent  d’Alcaldia  de  Cultura,  Educació,  Ciència  i  Comunitat;
SOL·LICITAR al Registre de la Propietat la inscripció de domini de les esmentades
finques a favor de l’Ajuntament de Barcelona, titular del Conservatori; i ENCARREGAR
a  la  Direcció  de  Patrimoni  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  la  gestió  patrimonial  dels
béns  adquirits  una  vegada  formalitzat  el  llegat,  amb  el  benentès  que  l’Ajuntament
haurà de respectar la darrera voluntat de la Sra. Capsi i destinar una quantitat
equivalent al valor dels béns immobles objecte del llegat al finançament de
l’equipament i l’activitat pròpia del Conservatori Municipal de Música.

b) Mocions

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