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Ref:CG 4/19 

 

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

Barcelona, el dia 31 de gener de 2019 s'hi reuneix la Comissió de Govern en 

sessió ordinària, sota la presidència de la Ima. Sra. Tinenta d’Alcaldia, Laia Ortiz 

Castellví, en substitució de l’Excma. Sra. Alcaldessa Ada Colau Ballano. Hi 

concorren l’Im. Sr. Tinent d'Alcaldia, Jaume Asens Llodrà i i els Ims. Srs. 

Regidors i les Imes. Sres. Regidores, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, 

Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal Lago, Josep Ma. Montaner Martorell i Eloi 

Badia Casas, assistits pel Secretari General Accidental, Sr. Xavier Sanchez i Just, 

que certifica. 

 Excusen la seva absència, l’Im. Sr. i la Ima. Sra. Tinent/a d’Alcaldia, 

Gerardo Pisarello Prados i Janet Sanz Cid. 

 

 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 24 de gener 

de 2019, 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 

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 I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS 

INTERNACIONALS 

 

1.- (700/2018)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Albert Muñoz Pérez 

(mat. 75649) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb la 

categoria professional de Tècnic Superior en Informació, amb destinació al 

Departament de Comunicació del Districte de Sants-Montjuïc, on ocupa el lloc de 

treball de Tècnic 3 (80.30.GA.40), i l’activitat pública com a professor associat de 

la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a temps parcial, per al curs 

acadèmic 2018-2019 des de l'1 de setembre de 2018 fins al 28 de febrer de 2019. 
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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 

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. 

 

2.- (975/2018)  DENEGAR l’autorització de la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Issam 

Osman Fernández (mat. 71792) entre la seva activitat municipal com a funcionari 

de carrera, amb la categoria professional d’Agent de la Guàrdia Urbana de 

Barcelona (lloc de treball GU C1 92.20 ), amb destinació a la Unitat Territorial 3 

de Sants-Montjuïc, i l’activitat pública per compte d’altri d’infermer d’urgències 

pediàtriques a l’Hospital Vall d’Hebron, perquè es tracta d’una activitat pública 

no inclosa dintre de les activitats permeses als articles 3.1 de la Llei 53/1984, de 

26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions 

públiques, i 4 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'Incompatibilitats del 

personal al servei de l'Administració de la Generalitat, ni ha estat declarada 

d’interès públic per part de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR-NE compte a la 

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

 

3.-   RECTIFICAR per error material, de conformitat amb l’article 109.2 de la 

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu de les 

Administracions Públiques, les bases de les 22 convocatòries dels processos de 

selecció aprovats per la Comissió de Govern, en sessió celebrada el 10 de gener 

de 2019, i publicades al BOPB de 16 de gener 2019, i al DOGC núm. 7794, de 23 

de gener de 2019,  d’acord amb el document annex que consta a l’expedient. 

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

Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

4.- (18/126 )  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 Ciències 

amb llicenciatura o grau universitari en Ciències Físiques, Enginyeria Industrial o 

Ciències Ambientals, 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. 

 

5.- (0934/16)  PRORROGAR fins al 31 de gener de 2021 l’acord de col·laboració entre 

l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de Localret en l’impuls de la plataforma 

Decidim, signat en data 1 de febrer de 2017 i ratificat per acord de Comissió de 

govern en data 2 de febrer de 2017; FACULTAR el Tercer Tinent d’Alcaldia, Im. 

Sr. Jaume Asens Llodrà, per a la signatura de la pròrroga i qualsevol altre 

document que se’n derivi; DONAR compte a la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 
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6.- (1057/18)  APROVAR inicialment les Bases dels “Premis als Reptes Urbans” de 

l’Ajuntament de Barcelona. ORDENAR-NE la publicació al Butlletí Oficial de la 

Província; SOTMETRE-LES a informació pública per un termini de 20 dies 

hàbils a partir del dia següent al de l’esmentada publicació; i APROVAR 

definitivament les bases esmentades, sempre i quan no s’hagin formulat 

al·legacions durant el període d’informació pública que facin necessària la seva 

modificació. 

 

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

el document de 31 de gener de 2019. 
 

8.- (13SD/18)  APROVAR els preus públics corresponents als grups amb horari reduït 

de l’Escola bressol municipal Aurora d’acord amb la proposta aprovada per la 

Comissió de Govern de 25 d’octubre de 2018 de realització d’una prova pilot de 

diversificació horària a aquesta escola bressol des de la seva posada en 

funcionament (prevista per a gener de 2019) i durant el curs 2019-2020, de 

conformitat amb la proposta que figura a l’expedient. MODIFICAR els articles 

2.4, 3.1, 3.3, 3.4 i 5 de la regulació dels preus públics pels serveis d’educació per 

al curs 2017-2018 i següents, per a les escoles bressol municipals, les escoles 

municipals de música, el Conservatori Municipal de Música i el Planetari 

Municipal, aprovats per acord de la Comissió de Govern de 16 de març de 2017, 

de conformitat amb la proposta que figura a l’expedient. PUBLICAR al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona els esmentats documents de forma refosa 

amb la regulació vigent. 
 

9.- (2019/107)  PRESENTAR la candidatura de l’Ajuntament de Barcelona per a la 

distinció “Ciutat de la Ciència i la Innovació” de promoció dels territoris com a 

elements crucials que determinen el desenvolupament econòmic i social, 

convocada pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, en el marc de la 

Resolució de 13 de desembre de 2018, de la Secretaria d’Estat d’Universitats, 

Investigació, Desenvolupament i Innovació, que aprova la convocatòria per a la 

concessió de la distinció Ciutat de la Ciència i la Innovació. SOL·LICITAR la 

incorporació a l'Asociación de la Red Innpulso (ARINN), en el cas d’obtenir la 

distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació. FACULTAR indistintament el 

Primer Tinent d’Alcaldia Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados i el Comissionat de 

Promoció Econòmica, Empresa i Innovació Sr. Lluís Gómez Fernández per a la 

presentació de la candidatura i la signatura de tots els documents relatius a la 

mateixa per a fer-la efectiva. 
 

10.- (DP-2018-27332) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

i l’Associació Casal de Joves Queix, per a l’autorització d’ús de l’espai de 

propietat municipal anomenat Lola Anglada situat als Jardins Montserrat al carrer 

Rocafort núm. 236, que incorpora com annex l’antic local de Parcs i Jardins 

ubicat en la mateixa adreça, amb la finalitat de promoure i potenciar la vida 

associativa dels joves de l’Esquerra de l’Eixample, a través del desenvolupament 

d’activitats estables, obertes al barri i altres entitats; AUTORITZAR l’esmentada 

ocupació, segons els termes derivats del referit Conveni; i FACULTAR a l’Im. Sr. 

Gerardo Pisarello Prados, Primer Tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de 

Barcelona, actuant en la seva qualitat de Regidor del Districte de l’Eixample, per 

a la seva formalització. DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia i Hisenda. 
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11.- (DP-2019-27345) CEDIR a la Fundació Privada Catalana Comtal l’ús del local 3 baixos de 

la finca del carrer Gatuelles núm. 1-7, amb la finalitat de destinar-lo a la 

realització de les activitats pròpies de l’entitat, especialment el Projecte d’Escola 

de Segones Oportunitats, d’acord amb les condicions del document annex, que 

s’aprova; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de vint 

dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, procedir a la cessió de l’ús; 

i FORMALITZAR la cessió en document administratiu. 

 

12.- (DP-2019-27354) CEDIR a la Fundació Privada Catalana Comtal l’ús del local baixos de la 

finca de la plaça Sant Pere núm. 14, amb la finalitat de destinar-lo a tasques de 

suport a les activitats que realitzarà la dita Fundació al local 3 baixos de la finca 

del carrer Gatuelles núm. 1-7, especialment el Projecte d’Escola de Segones 

Oportunitats, d’acord amb les condicions del document annex, que s’aprova; 

SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de vint dies i, si 

no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, procedir a la cessió de l’ús; i 

FORMALITZAR la cessió en document administratiu. 

 

13.- (3–012/2019) APROVAR l’expedient núm. 3-012/2019 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018 per a l’exercici 2019, d’import 

906.647,46 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. 19011891; i 

PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

14.- (3–013/2019) APROVAR l’expedient núm. 3-013/2019 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018 per a l’exercici 2019, d’import 

374.444,00 euros, per atendre diverses transferències de crèdit de la Gerència 

Municipal de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 19012191; i 

PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 

15.- (20180210)  ADJUDICAR el contracte núm. 18004522, que té per objecte la gestió 

del servei de sales d’estudi nocturnes, amb mesures de contractació pública 

sostenible, per un import de 683.197,45 euros, IVA exempt, de conformitat amb 

la proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient a Fundació Pere 

Tarrés, amb CIF R5800395E, i d’acord amb la seva proposició, en ser l’oferta 

econòmicament 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 partida i als 

pressupostos que s’indiquen en el document comptable. REQUERIR 

l’adjudicatari per a la formalització del 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 que hagin transcorregut 15 dies hàbils 
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des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs 

especial de contractació que impliqui suspensió de la formalització o s’hagués 

acordat l’aixecament de la suspensió. DONAR compte d’aquest acord a la 

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

16.- (20180210)  ALLIBERAR la quantitat de 98.818,36 euros de l'autorització de la 

despesa aprovada per acord de la Comissió de Govern de 15 de novembre de 2018 

per un import de 782.015,81 euros, per satisfer les obligacions econòmiques 

derivades del contracte de gestió del servei de Sales d'estudi de Barcelona, 

corresponent a la baixa licitatòria i a l’import previst de l’IVA dels serveis, de 

conformitat amb l’oferta presentada per l’adjudicatària del contracte, Fundació 

Pere Tarrés, amb núm. de NIF R5800395E, entitat exempta d’IVA. DONAR-NE 

compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

17.- (20180209)  ADJUDICAR el contracte núm. 18004583 que té per objecte la gestió del 

sistema integral municipal d’informació, orientació, dinamització i assessorament 

als joves per a l’acompanyament en el seu desenvolupament (SIMIODA), amb 

mesures de contractació pública sostenible, per un import de 2.774.247,08 euros, 

IVA inclòs, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda 

en l’expedient a QSL, Serveis Culturals, amb CIF B-60641925, i d’acord amb la 

seva proposició, en ser l’única oferta presentada, 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, de la qual 

2.522.042,80 euros corresponen al pressupost net i 252.204.28 euros al concepte 

d'impost sobre el Valor Afegit al tipus del 10 per 100, amb càrrec a la partida i als 

pressupostos que s’indiquen en el document comptable, condicionat a l’existència 

de crèdit adequat i suficient per a exercicis posteriors al present. REQUERIR 

l’adjudicatari per a la formalització del 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 que 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 suspensió de la formalització o s’hagués 

acordat l’aixecament de la suspensió. DONAR compte d’aquest acord a la 

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

18.- (20180209)  ALLIBERAR la quantitat de 311.740,57 euros de l'autorització de la 

despesa aprovada per Decret de la Comissió de Govern, de 22 de novembre de 

2018, per un import de 3.085.987,65 euros, per satisfer les obligacions 

econòmiques derivades del contracte de gestió del sistema integral municipal 

d’informació, orientació, dinamització i assessorament als joves per a 

l’acompanyament en el seu desenvolupament (SIMIODA), de conformitat amb la 

baixa licitatòria ofertada per l’adjudicatària del contracte, QSL Serveis Culturals 

SLU, amb núm. de NIF B60641925. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets 

Socials, Cultura i Esports. 
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ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

19.- (1397/18)  APROVAR el conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de 

Barcelona i l’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC), 

l’Associació per l’Orientació, Formació i Inserció (CITE), Cruz Roja Española, 

l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) i el Consorci de 

Normalització Lingüística (CPNL) en matèria de l’atenció a persones en temes de 

migració internacional (immigració, emigració, retorn voluntari i refugi). 

FACULTAR el Regidor i Tercer Tinent d’Alcaldia l’lm. Sr. Jaume Asens Llodrà 

per a la signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots els documents que 

se’n puguin derivar. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

20.- (196/19)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i les empreses 

GEMM 276, SL (sala Aire), Maglemar, SL (sala Arena), Bikini, SA (sala Bikini), 

Altea, SA (sala City Hall Barcelona), Heliogabal (espai Heliogàbal), Tarantos – 

Jamboree, SL (sales Jamboree i Tarantos), Koitton Club, SCCL (sala Koitton 

Club), Muntanal, SA (sala Luz de Gas), Meteora Asociación CulturalL (espai 

Meteora), Leger, SL (sala Otto Zutz Club), Divulgadora de Ocio, SA (sala Punto 

Bcn), Albalacas 2016, SL (sala Safari), Grassot 1996, SL (Sala Amodobar), 

Papagrande, SL (Sala Almo2bar), Autopark, SA (Sala Apolo), Navifeg-2, SL 

(Sala B), Paralelos Musicales, SL (Sala Barts) Number Nine, SL (Sala Moog), 

Aurolaria, SL (Sala Plataforma), Sala Razzmatazz, SL (Sala Razzmatazz), 

Amamusic2015, SL (Sala Upload Barcelona), L’Afluent, SCCL (Sala Vol), 

Roberto Tierz (Sidecar), Ida, SL (Sutton), Gemagay 2017, SA (sala Tango), Ex-

Centris Production, SL (festivals Brunch-in the City, Brunch-in the Park i 

Hivernacle), Barcelona Events Musicals (Festival Cruïlla), Mira, Associació 

Cultural (Mira Digital Arts Festival), Primavera Sound, SL (festival Primavera 

Sound), Advanced Music, SL (festival Sónar) i Poble Espanyol de Montjuïc, SAU 

(espai Poble Espanyol de Barcelona), que té per objecte formalitzar l’adhesió al 

“Protocol contra les agressions i assetjaments sexuals en espais d’oci nocturn 

privat” (Protocol No Callem); FACULTAR la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, 

regidora de Feminismes, LGTBI i Relacions Internacionals, per la signatura de 

l’esmentat conveni. 

 

Districte de l'Eixample 

 

21.- (20182201)  ALLIBERAR la disposició de la despesa del contracte 17006723-001 per 

l'any 2019, que té per objecte la gestió i dinamització dels casals de gent gran per 

no començar a funcionar els espais de gent gran de Transformadors i Germanetes, 

segons consta en l'informe de la Direcció de Servei a les persones i al Territori, 

per un import de 110.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida i al 

pressupost que s'indiquen en aquest document. REQUERIR l'adjudicatari per tal 

que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta 

notificació, comparegui per formalitzar la correlativa modificació del contracte a 

les dependències del Dep. Recursos interns del Districte de l'Eixample. DONAR-

NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
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22.- (S19-0059-CV) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la propietat de 

les finques situades al carrer Castillejos, 190 – 194 i 196 que té per objecte la 

cessió d’ús de les esmentades finques a l’Ajuntament de Barcelona per tal de 

destinar-les a un ús educatiu ampliant el centre educatiu Escola Gaia ubicat a la 

parcel·la contigua (carrer Consell de Cent, 550-552), previ enderroc de la 

construcció actualment existent a les finques. FACULTAR l’lm. Sr. Gerardo 

Pisarello Prados, regidor del Districte de l’Eixample, per a la seva signatura. 

 

Districte de les Corts 

 

23.- (C109-2018-0001) EXTINGIR el Conveni de col·laboració signat el 25 de juny de 2018 

entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Paideia, per l’ús de les taules 

d’horts urbans assenyalades amb els números 17 a 19, i 32 a 34, situades al 

passatge Felipe de Paz, amb motiu de la denúncia unilateral i voluntària 

formalment presentada per l’entitat el dia 17 de desembre de 2018, de conformitat 

amb la clàusula 7.e) del dit Conveni; FACULTAR l'lm. Sr. Agustí Colom i 

Cabau, Regidor del Districte de les Corts, la signatura de tots aquells documents 

que se’n derivin; NOTIFICAR aquest acord a la Fundació Paideia. 

 

Districte de Sant Andreu 

 

24.- (1008/2006)  PRORROGAR a l'empara de la seva clàusula segona 2, el contracte 

06003641-002 que té per objecte el lloguer del local del carrer Garcilaso 105-121, 

on s'ubica el casal de gent gran La Palmera, pel període de quatre anys comprès 

des de l'1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2022. AUTORITZAR la 

despesa per un import de 573.841,96 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, i DISPOSAR-LA a favor de l'empresa Altamira Santander Real Estate 

SA, amb NIF A28100915. DONAR compte d'aquest acord a la Comissió de Drets 

Socials, Cultura i Esports. 

 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

25.- (18SD0100CO) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona  

i Wolkswagen Group España Distribución, SA, per l’impuls i promoció de la 

mobilitat elèctrica, i el lliurament d’equips de recàrrega. FACULTAR la Quarta 

Tinenta d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Ima. Sra. Janet Sanz Cid, per a 

la signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots aquells documents que se’n 

derivin. 

 

26.- (20150002P)  ACORDAR la continuïtat del servei del contracte 14004236-001 que té 

per objecte els serveis de subministrament, distribució i retirada de tanques en 

actes públics a la ciutat de Barcelona (2015-2016) per un període comprès des del 

04.02.2019 fins al 03.07.2019 o fins l’entrada en vigor del contracte número 

18004380 en tràmit d’adjudicació, per un import total de 214.998,67 euros (IVA 

inclòs), adjudicat a l'empresa UTE Tanques Barcelona, amb NIF U66430158, 

d'acord amb els informes i documentació que consten a l'expedient. 
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AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 

214.998,67 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida i al pressupost que 

s'indiquen en aquest document. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui 

a les dependències de Administració d'Ecologia Urbana per a la seva 

formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 

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

Mobilitat. 

 

Districte de l'Eixample 

 

27.- (2BC 2018/071) APROVAR el Projecte bàsic i d’execució de les obres d’enderrocs a 

l’antiga presó Model, al carrer Entença 155, al Districte de l’Eixample 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 944.849,08 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. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

28.- (17gu25)  APROVAR inicialment, a l’empara dels apartats 1 i 2 de l’article 119 del 

Decret Legislatiu 1/2010, de 26 de juliol, pel qual es va aprovar el Text Refós de 

la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i a l’empara de l’article 129 del Decret 

305/2006, de 18 de juliol, per mitjà del qual es va aprovar el Reglament de la Llei 

d’Urbanisme de Catalunya; el canvi de modalitat d’actuació del Polígon 

d’Actuació del Pla de Millora Urbana del Sector 14 de la Modificació del Pla 

General Metropolità de la transformació urbanística de la Marina de la Zona 

Franca, prevista actualment pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de 

cooperació, i substituir-la per la modalitat de compensació bàsica, pels motius 

que, justificadament i raonada, figuren en l’informe de la Direcció de Serveis de 

Gestió Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme de 17 de desembre de 

2018, i amb la prescripció que incorpora el mateix informe, a la què s’haurà de 

donar compliment amb anterioritat a l’acord d’aprovació definitiva. SOTMETRE 

aquest acord al tràmit d’informació pública durant el termini d’un mes per 

al·legacions, mitjançant inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona, en un dels diari de més circulació de la província i al Tauler d’edictes 

de la Corporació, amb audiència simultània a les persones interessades pel mateix 

termini, amb notificació personal. 

 

29.- (18PL16644)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla Especial Urbanístic de 

reordenació i de Millora Urbana del recinte de Mercabarna; promogut per 

Mercados de Abastecimientos de Barcelona SA (Mercabarna); EXPOSAR-LA al 

públic pel termini d’un mes; SOTMETRE-LA al Consell Municipal per a la seva 

aprovació definitiva; i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme 

i Mobilitat. 
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Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

30.- (5BD 2017/014) APROVAR inicialment el Projecte de la reurbanització del carrer del 

Bosc des del peu de funicular fins al carrer Gratallops, al Districte de Sarrià – 

Sant Gervasi 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 d’1.469.691,86 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 i SOTMETRE’L a informació pública 

durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva 

publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels 

diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i 

formular-hi les al·legacions pertinents. 

 

Districte de Gràcia 

 

31.- (18PL16630)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la 

regulació de l'equipament situat al viaducte de Vallcarca 4-6, Districte de Gràcia; 

d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; 

SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i 

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

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

32.- (7BD 2016/141) APROVAR definitivament el Projecte executiu per a la millora del 

drenatge i renaturalització a l’àmbit de Cal Notari al Districte d'Horta-Guinardó 

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 518.415,96 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; NOTIFICAR aquest acord a les parts interessades i PUBLICAR 

aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta 

Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. 

 

33.- (7BD 2018/038) APROVAR definitivament el Projecte executiu d’adequació i millora de 

l’espai lliure situat a l’avinguda Martí Codolar 1 “La Campa”, al barri de la Vall 

d’Hebron, al Districte d’Horta-Guinardó 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 506.248,26 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; i PUBLICAR 

aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta 

Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. 
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Districte de Nou Barris 

 

34.- (8BD 2017/186) APROVAR definitivament el Projecte de construcció de la pista 

esportiva del Campillo de la Virgen i l’adequació dels seus entorns, al barri de 

Torre Baró, al Districte de Nou Barris, d’iniciativa municipal, d’acord amb 

l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests 

efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 896.996,18 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. 

 

Districte de Sant Andreu 

 

35.- (18PL16628)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació del nou 

equipament cultural de les cases Barates del Bon Pastor, situades a l'illa compresa 

pels carrers Barnola, Tàrrega, Bellmunt i Claramunt, d’iniciativa municipal; 

EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; SOTMETRE’L al Consell 

Municipal per a la seva aprovació definitiva; i DONAR-NE compte a la Comissió 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

b) Mocions 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de l'Eixample 

 

Única.- (19PL16679) SUSPENDRE en l’àmbit de l’entorn del carrer Girona, amb exclusió del 

recinte interior del Mercat de la Concepció, de conformitat amb l’article 73.1 del 

Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 

d’agost, i d’acord amb les determinacions de l’informe de la Direcció de Serveis 

de Planejament i la Direcció d’Actuació Urbanística, que consta a l’expedient i a 

efectes de motivació s’incorpora a aquest acord, l’atorgament de llicències i/o 

comunicats i altres autoritzacions municipals connexes establerts per la legislació 

sectorial, per a la instal·lació o l’ampliació de les activitats regulades en els 

epígrafs següents de l’Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de 

concurrència pública (OMAECP): 1.2 Exhibicions o espectacles realitzats en 

recintes coberts; 2.2. Activitats musicals; 2.3. Activitats de restauració; 2.4. 

Activitats de jocs i atraccions, excepte ludoteques (epígraf 2.4.5); 2.6. Activitats 

audiovisuals; EC 3.3.2. Botigues de plats preparats; EC 3.3.3. Comerç alimentari 

amb degustació; EC 3.3.4. Gelateries i orxateries (establiment comercial sense 

degustació); SUSPENDRE, també, l’atorgament de llicències d’obres i l’admissió 

de les comunicacions prèvies destinades a la instal·lació d’aquestes activitats; 

EXCLOURE de la suspensió les sol·licituds d’atorgament de llicències o 

comunicacions prèvies presentades abans de l’executivitat de l’acord de 

suspensió, i les sol·licituds d’atorgament de llicències o comunicació prèvia a 

l’exercici de les activitats sotmeses al règim de comunicació amb certificació 
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d’Entitat Ambiental de Control (EAC), si la sol·licitud de certificació s’ha 

realitzat abans de la data d’executivitat de l’acord de suspensió; EXCLOURE, 

així mateix, de la suspensió, les sol·licituds d’atorgament de llicències o 

comunicació prèvia a l’exercici de les activitats presentades amb posterioritat a la 

data d’executivitat de l’acord de suspensió respecte d’activitats prèviament 

autoritzades o excloses de la suspensió, no obstant això la suspensió afectarà les 

ampliacions d’activitat i les obres de reforma que suposin un augment 

d’aforament; PRECISAR que aquesta suspensió es fa amb la finalitat de procedir 

als estudis previs a la tramitació d’un planejament d’establiments de pública 

concurrència i altres activitats a l’entorn del carrer de Girona, al Districte de 

l’Eixample; DETERMINAR que l’àmbit de suspensió és el delimitat i grafiat en 

el plànol de suspensió que figura en l’expedient, elaborat de conformitat amb el 

punt 3 de l’esmentat article 73 del TRLU; DETERMINAR, també, a l’empara de 

l’article 74.1 de l’esmentat text legal, que el termini de suspensió serà, com a 

màxim, d’un any, a comptar des de la publicació al BOPB d’aquest acord; i 

PUBLICAR el present acord en el Butlletí de la Província de Barcelona. 

 

 S'APROVA, per unanimitat, la moció anterior després de declarar-se'n, 

també per unanimitat, la urgència. 

 

 

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

a les deu hores i cinquanta-cinc minuts. 

 


