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Ref:CG 28/17 

 
 ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió ordinària de 20 de juliol de 2017. 
 
 Aprovació de l'acta de la sessió de 13 de juliol de 2017. 
 
 Part decisòria 
 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
 
1.-  (021/2017/SG) APROVAR el Protocol de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Ajuntament 

de València per a l’elaboració d’una Agenda d’assumptes comuns i intercanvi d’informació i bones 
pràctiques. 

 
2.-  (669/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Carlos García Abalós (mat. 76008) entre la 

seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional de TS Organització, amb 
destinació al Departament de Participació Social de la Gerència de Drets Socials, on ocupa el lloc de 
treball de Tècnic/a 3 (80.30.GA.70) i dues activitats: una activitat privada per compte propi, a través de 
la societat Cubik’s Studio SCP, consistent en la realització d'activitats de tot tipus de fotografia, vídeo, 
disseny gràfic i il·lustració i una altra activitat pública de regidor de l’Ajuntament de Premià de Dalt, 
sense dedicació, d’acord amb el que preveuen els articles 3 i 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, l’article 3 de la Llei 21/1987, 
de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, l’article 
75 de la Llei 73/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 323 del 
Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990 de 30 de juliol.  La 
dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 
l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present 
autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres 
previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de 
les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al 
Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà 
vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. 
DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

 
3.-  (711/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Peter Leo Nelson Parcet (mat. 76106) 

entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional d’Auxiliar 
administratiu, amb destinació a la Direcció de Serveis d’Inspecció de la Gerència d'Ecologia, Urbanisme 
i Mobilitat, on ocupa el lloc de treball de Suport 3 (90.30.GE.10), i l’activitat privada per compte d'altri 
com a teleoperador a l'Associació Catalana d'Esclerosi Múltiple. La dedicació professional privada no 
podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 
l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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4.-  (715/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Marta Domènech Rodríguez (mat. 
75899) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria professional de TS 
Arquitectura, amb destinació al Departament de Logística i Infrastructures de la Gerència Seguretat i 
Prevenció, on ocupa el lloc de treball de Tècnic/a 3 (80.30.OP.20), i l’activitat pública com a professora 
associada a temps parcial de la Universitat Politècnica de Catalunya, per al curs acadèmic 2016-2017  
des de l'1 de març de 2016 fins al 31 d'agost de 2017. 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. Per altra banda, les excedències 
per tenir cura d’un fill/a o de familiars i les reduccions de jornada establertes per la Llei 8/2006, de 5 de 
juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les 
administracions públiques de Catalunya, són incompatibles amb l’autorització de compatibilitat, que 
restarà suspesa d’ofici fins al finiment del termini de la reducció o de l’excedència. 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.-  (0625/17) EXCLOURE de la licitació que té per objecte l'obra i instal·lacions per a la renovació dels 

sistemes actuals de tractament d'aire a les plantes tercera a vuitena de l'edifici Novíssim de les Cases 
Consistorials de l'Ajuntament de Barcelona, l’empresa UTE Voracys, SL i Plan Your Future, SL, per no 
haver presentat justificació de l’oferta que es considerava presumptament anormal o desproporcionada 
segons els límits previstos a la clàusula 9 del plec de clàusules administratives particulars que regeix la 
present licitació d’acord amb el procediment establert a l’article 152 del TRLCSP. ACCEPTAR la 
retirada de l’oferta de l’empresa Alamo Industrial, SA d’acord amb el seu escrit de 12 de juliol de 2017. 
ADJUDICAR, d’acord amb l’informe tècnic de 13 de juny de 2017, el contracte núm. 17002397, per un 
import de 886.140,85 euros, IVA inclòs, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació 
continguda en l'expedient a Gestión Integral de Instalaciones SL amb NIF B60650801, i d'acord amb la 
seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari 
l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix 
document amb el següent desglossament: import adjudicació 732.347,81 euros; tipus impositiu del 21% 
d'IVA, i import de l'IVA de 153.793,04 euros, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en 
el termini màxim de 8 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, comparegui 
per formalitzar el contracte a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica. 
ANUL·LAR part de l'autorització de despesa, per baixa licitatòria, del present contracte, per un import de 
302.046,15 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document. 
DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció. 

 
6.-  (0752/17) APROVAR el Plec de Clàusules Administratives particulars i el Plec de Clàusules Tècniques 

de l’Acord Marc de subministrament de consumibles d’Informàtica de l’Ajuntament de Barcelona i els 
seus organismes dependents, amb número de contracte 17002855 i número d’expedient 0752/17. 
CONVOCAR un procediment obert amb tramitació ordinària, a  l'empara de l'article 196 i següents del 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el del Text Refós de la Llei de 
Contracte del Sector Públic, per a l’adjudicació mitjançant subhasta electrònica de l’Acord Marc de 
subministrament de consumibles d’Informàtica de l’Ajuntament de Barcelona i els seus organismes 
dependents. 
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7.-  (0825/17) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 40.000,00 euros amb càrrec al/s 

pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de PIMEC, petita i mitjana 
empresa de Catalunya, amb NIF G61512257, per al desenvolupament del projecte eFactura (Factura 
Electrònica). APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i PIMEC, petita i 
mitjana empresa de Catalunya, amb NIF G61512257, per al desenvolupament del projecte eFactura 
(Factura Electrònica), que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i amb 
caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions de 
l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 40.000,00 euros. FACULTAR el Primer Tinent d'Alcaldia, 
l'Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura de l'esmentat conveni i qualsevol altre document 
que se'n derivi. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que presenti en data màxima 31 de març 2018 
per l'anualitat 2017 i 31 de març de 2019 per l'anualitat 2018, un compte justificatiu simplificat amb el 
balanç econòmic i la memòria de funcionament d'aquesta i la justificació dels fons rebuts. Aquesta 
haurà de contenir memòria d'actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts i 
memòria econòmica simplificada que inclourà una relació classificada de les despeses i inversions de 
l'activitat, i relació d'altres ingressos i subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada. 

 
8.-  (709/2017) APROVAR la pròrroga del conveni Marc de cooperació educativa signat entre l’Ajuntament 

de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya el 16 de setembre de 2014 i que té per objecte 
l’acolliment d’estudiants en pràctiques, per un any natural i amb efectes a partir del dia 1 d’octubre de 
2017 i fins al 30 de setembre de 2018, mantenint el contingut de la resta de clàusules que integraven 
aquell Conveni. FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia, l’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la 
signatura del conveni marc de col·laboració esmentat. 

 
9.-  (0922/17) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat 

Pompeu Fabra (UPF) per a l’establiment d’uns principis marc pel desenvolupament de projectes 
d’interès comú, docents i tecnològics dins dels objectius del Pla “Barcelona Ciutat Digital”. FACULTAR 
el Primer Tinent d’Alcaldia, l’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura de l’esmentat conveni, 
així com la de tots aquells documents que se’n puguin derivar. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 
10.-  (801/17) MODIFICAR les Bases de la convocatòria de places 60 places de Gestió d’Administració 

General mitjançant concurs oposició de l’Ajuntament de Barcelona, en torn de promoció interna 
especial; Primer: Esmenar la base 3.2 en el sentit que on diu “Trobar-se en servei actiu a l’Ajuntament 
de Barcelona, organisme autònom o ens instrumental en el termes de la base 3.1, en un categoria del 
subgrup C1, i no pertànyer a les classes de la Guàrdia Urbana ni al Servei de Prevenció i Extinció 
d’Incendis i Salvament”, ha de dir “Trobar-se en servei actiu a l’Ajuntament de Barcelona, organisme 
autònom o ens instrumental en el termes de la base 3.1, i no pertànyer a les classes de la Guàrdia 
Urbana ni al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament”; Segon: Procedir novament  a 
l’obertura d’un  termini de presentació de sol·licituds de vint dies naturals comptadors des  de l’endemà 
de la publicació d’aquesta resolució a la Gaseta Municipal  per tal que les persones aspirants que 
compleixin els requisits de la convocatòria i així ho desitgin puguin presentar la seva sol·licitud en els 
termes establerts en la base 3 de la convocatòria, sens perjudici de la validesa de les sol·licituds 
anteriorment presentades pels aspirants en temps i forma; DONAR-NE compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
11.-  INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document de 20 de juliol de 

2017. 
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12.-  (05 PPB 2017) APROVAR els preus públics per a l’any 2017 i successius de l’Espai Bombers-Parc de 
la Prevenció. PUBLICAR  aquest acord i el text íntegre dels preus públics al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 

 

13.-  (06 PPB 2017) APROVAR el preu públic per a l’any 2017 i successius pel servei de lloguer de la sala 
d’activitats del Pavelló municipal L’Illa. PUBLICAR aquest acord i el text íntegre del preu públic al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 

14.-  (1/2017) APROVAR inicialment les Bases reguladores per a l’atorgament d’un ajut sobre la quota 
líquida de l’Impost sobre Béns immobles, corresponent al domicili habitual, per a persones vídues 
majors de 65 anys amb pocs recursos econòmics. SOTMETRE a informació pública les esmentades 
bases per un termini de vint dies hàbils mitjançant publicació d’anunci al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona d’acord amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. TENIR per aprovades definitivament les bases en 
cas que transcorri l’esmentat termini sense que es presentin al·legacions. CONVOCAR, en règim de 
concurrència no competitiva, l’atorgament de subvencions sobre la quota líquida de l’IBI per a persones 
vídues amb pocs recursos. AUTORITZAR la despesa per un  import de 280.224,00 euros, amb càrrec 
al pressupost de 2017 i a la partida 0701-48935-23122. ORDENAR la publicació de la convocatòria 
mitjançant la inserció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 
15.-  (2017/619) APROVAR l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Barcelona al Patronat Municipal de 

l’Habitatge per a l’execució, gestió i justificació segons les condicions reguladores del conveni de 
col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per al desenvolupament de 
l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) en el marc 
del programa operatiu d’inversió en creixement i ocupació FEDER Catalunya 2014-2020, de data 9 de 
novembre del 2015, i en el marc normatiu que se'n desprèn, detallades a l’Annex 1, per les operacions 
que es seleccionaran per ser incloses en compliment del conveni d’acord amb el procediment de 
selecció d’operacions de l’Ajuntament de Barcelona. Un cop seleccionades les operacions, aquestes 
hauran de ser aprovades per l’òrgan municipal competent com a annex a l’encomana, determinant 
l’import, calendari, actuacions previstes i persona o persones responsables. PUBLICAR aquest acord al 
BOP i a la Gaseta municipal. 

 
16.-  (E.01.6024.17) ADQUIRIR, a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, a la societat  Olopte 92 

SL amb NIF B59720037, les entitats: local 1, entresòl 1º, entresòl 2º, entresòl 3º, 1º 1ª, 1º 2ª, 2º 1ª, 2º 
2ª, 3º 1ª, 3º 2ª, 4º 1ª, 4º 2ª, àtic estudi 1º, àtic estudi 2º, àtic estudi 3º, àtic estudi 4º (registrals núm. 
1200, 1202, 1203, 1204, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217 de 
la secció 1a del Registre de la Propietat núm. 3 de Barcelona) de la finca situada al carrer Lancaster 
núm. 7; entitat núm. 3, entitat núm. 5, entresòl, planta 1ª, planta 2ª, planta 3ª, 4º 1ª, 4º 2ª, àtic estudi 1º, 
àtic estudi 2º, àtic estudi 3º, àtic estudi 4º (registrals núm. 1186, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 
1194, 1195, 1196, 1197, 1198 de la secció 1a del Registre de la Propietat núm. 3 de Barcelona) de la 
finca situada al carrer Lancaster núm. 9; entresòl 1º, entresòl 2º, 1º 1ª, 1º 2ª, 2º 1ª, 2º 2ª, 3º 1ª, 3º 2ª, 4º 
1ª, 4º 2ª, àtic estudi 1º, àtic estudi 2º, àtic estudi 3º, àtic estudi 4º (registrals núm. 1170, 1171, 1172, 
1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183 de la secció 1a del Registre de la 
Propietat núm.3 de Barcelona) de la finca situada al carrer Lancaster núm. 11; APROVAR com a preu 
de la compravenda l’import de 5.658.512,00 euros; LLIURAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la 
quantitat de 5.658.512,00 euros; amb càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per decrets de 31 de 
desembre de 2014, de 24 i 30 de desembre de 2015, de 29 i 30 de desembre de 2016, assentaments 
7000424875/ 7000503696/ 7000504456/ 7000598280/ 7000610536 del pressupost municipal de l’any 
2017, ENCARREGANT-LI el pagament de l’esmentada adquisició, així com la gestió i administració de 
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les esmentades finques per tal de destinar-les a habitatges de lloguer social; FORMALITZAR la 
compravenda, prèvia cancel·lació d’aquells gravàmens el manteniment dels quals suposin una càrrega 
econòmica per a la Corporació municipal; i INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat. 

 

17.-  (E.07.6022.17) ADQUIRIR a títol de compravenda, a l’entitat Sociedad de Gestión de Activos 
Procedentes de la Reestructuración Bancaria S.A. (SAREB) (CIF A-86602158), l’habitatge primer 
segona de la finca del carrer Sacedón núm. 24 (finca registral 52.883 del Registre de la Propietat núm. 
11 de Barcelona), en virtut del dret de tanteig que ostenta l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del 
punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a 
la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària i de la Disposició 
addicional setena de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge 
de les persones en risc d’exclusió residencial, en el seu punt 3; APROVAR com a preu de la 
compravenda l’import de 93.705,00 euros; LLIURAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 
93.705,00 euros, amb càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 de desembre de 
2014, assentament 7000424875 del pressupost municipal de l’any 2014, ENCARREGANT-LI el 
pagament de l’esmentada adquisició, així com la gestió i administració del referit habitatge per tal de 
destinar-lo a lloguer social; FORMALITZAR la compravenda; prèvia cancel·lació d’aquells gravàmens el 
manteniment dels quals suposin una càrrega econòmica per a la Corporació municipal; i INSCRIURE-
LA en el Registre de la Propietat. 

 

18.-  (E.07.6031.17) ADQUIRIR, a títol de compravenda, a l’entitat financera BFA Tenedora de Acciones, 
SAU (CIF núm. A-86085685), l’habitatge situat al carrer Santuari núm. 105, 4rt 3a, (identificat 
registralment com finca núm. 19972 del Registre de la Propietat núm. 11 de Barcelona), en virtut del 
dret de tanteig que ostenta l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) de l’article 2 del 
Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels 
habitatges provinents de processos d’execució hipotecària i de la Disposició addicional setena de la Llei 
4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc 
d’exclusió residencial, en el seu punt 3; APROVAR com a preu de la compravenda l’import de 
45.293,08 euros; LLIURAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 45.293,08 euros, amb 
càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 de desembre de 2014, assentament 
7000424875 del pressupost municipal de l’any 2014, ENCARREGANT-LI el pagament de l’esmentada 
adquisició, així com la gestió i administració de l’esmentat habitatge per tal de destinar-lo a habitatge de 
lloguer social; FORMALITZAR la compravenda, prèvia cancel·lació d’aquells gravàmens el 
manteniment dels quals suposin una càrrega econòmica per a la Corporació municipal; i INSCRIURE-
LA en el Registre de la Propietat. 

 

19.-  (E.08.6012.17) ADQUIRIR a títol de compravenda, a l’entitat financera Banco de Santander SA (NIF A-
39000013), l’habitatge baixos primera de la finca ubicada en el carrer La Fosca núm. 15 (finca registral 
22092 del Registre de la Propietat núm. 13 de Barcelona), en virtut del dret de tanteig que ostenta 
l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de 
març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària i de la Disposició addicional setena de la Llei 4/2016, del 23 de 
desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, 
en el seu punt 3; APROVAR com a preu de la compravenda l’import de 40.000,00 euros; LLIURAR al 
Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 40.000,00 euros, amb càrrec a l’obligació reconeguda 
al seu favor per decret de 31 de desembre de 2014, assentament 7000424875 del pressupost municipal 
de l’any 2014, ENCARREGANT-LI el pagament de l’esmentada adquisició, així com la gestió i 
administració de l’esmentat habitatge per tal de destinar-lo a habitatge de lloguer social; 
FORMALITZAR la compravenda prèvia cancel·lació d’aquells gravàmens quin manteniment suposin 
una càrrega econòmica per a la Corporació municipal; i INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat. 
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20.-  (E.09.6018.17) ADQUIRIR a títol de compravenda, a l’entitat financera Banco de Santander S.A.(CIF A-
39000013), l’habitatge entresòl segona de la finca del carrer Foradada núm. 27 (finca registral 
49.597.del Registre de la Propietat núm. 2 de Barcelona), en virtut del dret de tanteig que ostenta 
l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de 
març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària i de la Disposició addicional setena de la Llei 4/2016, del 23 de 
desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, 
en el seu punt 3; APROVAR com a preu de la compravenda l’import de 65.000,00 euros; LLIURAR al 
Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 65.000,00 euros, amb càrrec a l’obligació reconeguda 
al seu favor per decret de 31 de desembre de 2014, assentament 7000424875 del pressupost municipal 
de l’any 2014, ENCARREGANT-LI el pagament de l’esmentada adquisició, així com la gestió i 
administració del referit habitatge per tal de destinar-lo a lloguer social; FORMALITZAR la 
compravenda; prèvia cancel·lació d’aquells gravàmens el manteniment dels quals suposin una càrrega 
econòmica per a la Corporació municipal; i INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat. 

 
21.-  (3-101/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-101/2017 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017, 
d’import 561.401,77 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. 17071191; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
22.-  (3-102/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-102/2017 de modificacions de crèdit, consistent en 

rectificació de generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2017, provinents de l’aplicació del Romanent de Tresoreria per a despeses amb 
finançament afectat en la liquidació del Pressupost de l’exercici 2016, per ingressos provinents de la 
Generalitat de Catalunya en concepte de fons de foment del turisme (FFT), per finançar projectes 
municipals en matèria de turisme, passant una part de la despesa, que era despesa corrent, a despesa 
de capital segons petició del Districte de Sarrià com a òrgan gestor, i per un import total de 53.632,04 
euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que 
consta a l’expedient, referència comptable 17071195; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 
DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 
ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ 

 
23.-  (2017/713) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i Advanced Music 

SL, amb CIF B-66699216 per al Projecte Festival de música de Barcelona, Sónar i Sónar +D, que 
instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, de 
conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de 
Barcelona, per un import de 400.000,00 euros; DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per 
raons d'interès públic justificades en els informes que consten a l'expedient; AUTORITZAR I 
DISPOSAR la despesa de 400.000,00 euros a favor de Advanced Music SL que es distribuirà en 
150.000,00 euros provinents de la partida 0301-47950-43311, 150.000,00 euros provinents de la partida 
0301-44300-33411 i 100.000,00 euros provinents de la partida 0101-47950-92011; REQUERIR l'entitat 
beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos, a comptar des de la finalització de l'activitat 
realitzada, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte cinquè del 
conveni; FACULTAR el Segon Tinent d’Alcaldia, Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, per a la signatura 
del present conveni. 
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24.-  (2017/852) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, la Fundació Escola 
Superior d’Hostaleria de Barcelona, el Gremi de Restauració de Barcelona i el Gremi d’Hotels de 
Barcelona per donar suport al Programa de Formació de l’Escola Superior d’Hostaleria de Barcelona –
ESHOB- pel curs 2017/2018 per a promoure la formació en el món de la restauració i l’hostaleria amb la 
finalitat de facilitar la inserció social i laboral de persones en situació de risc d’exclusió social o de 
desocupació, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter 
excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions de 
l'Ajuntament de Barcelona, a favor de la Fundació Escola Superior d’Hostaleria de Barcelona per un 
import de 30.000,00 euros,; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 30.000,00 euros, amb càrrec 
al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de la Fundació Escola 
Superior d’Hostaleria de Barcelona –ESHOB-; REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini 
màxim de tres mesos a partir de la finalització del Programa, presenti la justificació de l’aplicació dels 
fons rebuts, de conformitat amb el pacte setè del conveni; FACULTAR la Regidora de Comerç i 
Mercats, Ima. Sra. Montserrat Ballarín Espuña, per a la formalització del conveni. 

 
25.-  (2017/894) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació BCD 

per a la promoció del disseny industrial, amb NIF G08470999, per a  la realització durant el 2017 de les 
accions: Bcn Design Week, Bcn Design Tour, Curs disseny-restauració i participació a NYCxDESIGN 
2017, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter 
excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions de 
l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 170.000,00 euros; DECLARAR la no-inclusió en 
convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els informes que consten a l'expedient; 
AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 170.000,00 euros amb càrrec a les partides 0301-48903-
43142 (35.000,00 euros) i  0301-48903-43321 (135.000,00 euros), equivalent al 39% del cost total del 
projecte corresponent a 435.000,00 euros, a favor de la Fundació BCD per a la promoció del disseny 
industrial, amb NIF G08470999; REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 
mesos, a comptar des de la finalització de l'activitat realitzada, presenti la justificació de l'aplicació dels 
fons rebuts, de conformitat amb el pacte cinquè del conveni; FACULTAR el Segon Tinent d’Alcaldia, Im. 
Sr. Jaume Collboni Cuadrado, per a la signatura del present conveni. 

 
26.-  (2017/945) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Associació 

d'Empreses i Institucions 22@Barcelona, per al Pla d’Actuació 2017 de 22@NETWORK, que 
instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, de 
conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de 
Barcelona, per un import de 90.000,00 euros; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 
90.000,00 euros amb càrrec a la partida 0301-48903-43333, per a l’any 2017, a favor de Associació 
d'Empreses i Institucions 22@Barcelona (22@NETWORK), amb CIF G-63660989; REQUERIR l'entitat 
beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a partir de la finalització de l’activitat realitzada 
parcial o total, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte cinquè 
del conveni; FACULTAR el Regidor d'Empresa i Turisme, Im. Sr. Agustí Colom Cabau, per a la 
signatura del conveni. 

 
27.-  (2017/896) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l’Associació de 

Comerciants del 019, amb CIF G60229101, per al Pla de dinamització del comerç en el Besòs i el 
Maresme 2017, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i amb 
caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de 
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novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions 
de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 35.000,00 euros; AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa de 35.000,00 euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix 
document, a favor de Associació de Comerciants del 019; REQUERIR a l'entitat beneficiària per tal que, 
en el termini màxim de tres mesos a partir de la finalització del Pla, presenti la justificació de l’aplicació 
dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte cinquè del conveni; FACULTAR la Regidora de Comerç i 
Mercats, Ima. Sra. Montserrat Ballarín Espuña, per a la formalització del conveni. 

 
ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 
28.-  (20170208) APROVAR, el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació Prohabitatge, amb NIF 

núm. G-61964102, per a l’execució del projecte “Habitatge I + i Habitatge Supervisat” que instrumenta 
l’atorgament de la subvenció de concessió directa de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de 
les subvencions, per un import de 80.000,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública 
per raons d’interès públic justificades a l’informe que consta a l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR, 
a favor de l’Associació Prohabitatge, amb NIF núm. G-61964102, la despesa de 80.000,00 euros a 
càrrec del pressupost de 2017, equivalent al 49% del cost total del projecte, que és de 163.265,00 
euros. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior als tres mesos, a comptar 
des del 31 de desembre de 2017, presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts de conformitat 
amb el pacte setè del conveni. FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví,  Regidora de l’Àrea de 
Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de 
tots aquells documents que se’n derivin. 

 
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 
29.-  (2017008) AUTORITZAR la participació de la ciutat de Barcelona com a seu per a la celebració del 

XCVII campionat d’Espanya Absolut d’Atletisme; ENCOMANAR a l’Institut Barcelona Esports 
l’atorgament de la subvenció a càrrec al seu pressupost 2017 aprovat per Acord del Consell Plenari de 
23 de gener de 2017, amb caràcter excepcional a la Real Federación Española de Atletismo, i 
l’aprovació del conveni de subvenció que formalitza el seu atorgament, d’acord amb el model que 
consta a l’expedient, tot això de conformitat amb l'art. 3.1 dels seus estatuts; NOTIFICAR aquesta 
resolució a l’entitat per al seu coneixement i efectes; DONAR-NE compte a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

 
Districte de Ciutat Vella 

 
30.-  (20172029) INICIAR l'expedient per a la contractació de Servei de dinamització del Casal de Joves 

Palau Alòs i Punt d'Informació Juvenil i foment de l’ocupació, amb núm. de contracte 17002615, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de 
licitació de 599.860,80 euros, IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; 
CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat amb càrrec a 
la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent 
desglossament: pressupost net 545.328,00 euros; tipus impositiu del 10% d'IVA, i import de l'IVA de 
54.532,80 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l'actual. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
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Districte de Sants-Montjuïc 
 
31.-  (20172060) APROVAR el conveni de col·laboració entre la Federació d’Associacions i Comissions de 

carrers de la Festa Major de Sants, amb NIF G58505595, i l’Ajuntament de Barcelona (Districte de 
Sants-Montjuïc), per a l’organització de la Festa Major de Sants 2017, que instrumenta l’atorgament de 
la subvenció directa i amb caràcter extraordinari de 98.900,00 euros, equivalent al 40,5% del cost total 
del projecte, i amb una durada fins a 31 de desembre de 2017 d’acord amb els arts. 22.2.c) i 28, 
ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l’art. 6.2 de la Normativa 
general reguladora de les subvencions, aprovada pel Plenari del Consell Municipal d’aquest Ajuntament 
de 17 de desembre de 2010; AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 98.900,00 euros amb càrrec 
als Pressupostos de l’exercici 2017 i les partides que s’indiquin amb el document comptable, a favor de 
la Federació d’Associacions i Comissions de carrers de la Festa Major de Sants, amb NIF G58505595; 
REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de tres mesos a comptar des de 
l’acabament del termini per a la realització de l’activitat, presenti la justificació dels fons rebuts, així com 
el balanç econòmic i la memòria de funcionament de l’activitat subvencionada; i FACULTAR la Regidora 
del Districte de Sants–Montjuïc, la Ima. Sra. Laura Pérez i Castaño, per a la signatura d’aquest conveni. 

 
Districte de les Corts 

 
32.-  (C109-2017-00010) APROVAR el conveni de col·laboració empresarial en activitats d’interès general 

entre l’Ajuntament de Barcelona i el Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC), per tal de regular la 
col·laboració que durà a terme el RACC en els actes programats a la Festa Major 2017 del Districte de 
les Corts, a canvi de les contraprestacions que aquest Ajuntament li ofereixi dins la campanya 
publicitària de la Festa Major, amb vigència des del dia següent a la seva formalització fins a 31 de 
desembre de 2017. FACULTAR l’Im. Sr. Agustí Colom i Cabau, Regidor del Districte de les Corts, per a 
la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin. 

 
Districte de Sant Andreu 

 
33.-  (1300/2013) PRORROGAR  des de l’1 de setembre de 2017 i fins al 31 d’agost de 2021 el contracte 

número 13C00014 que té per objecte la  Gestió del Sant Andreu Teatre,  adjudicat a N54 Produccions 
SL amb NIF B-64693294, de 2 d’octubre de 2013. Aquesta pròrroga es realitza a l'empara del que 
estableix la clàusula 3 del plec de clàusules administratives particulars, i està subjecta en la seva 
totalitat a les clàusules que regeixen el contracte. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un import 
de 720.00,00 euros, exempt d'IVA, a favor de N54 Produccions SL amb NIF B-64693294, amb càrrec al 
Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document, condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 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 pròrroga del contracte a les dependències d'aquest Districte. FACULTAR la Sra. Carme 
Turégano López, gerent del Districte de Sant Andreu, per la formalització de la pròrroga del present 
contracte.  

 
Districte de Sant Martí 

 
34.-  (20181001) INICIAR l'expedient per a la contractació de Serveis gestió equipaments infància Districte 

de Sant Martí, amb núm. de contracte 17003851, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, i amb un pressupost total de licitació d'1.608.860,00 euros, IVA inclòs, distribuït en 
els següents lots: - Lot núm. 1, Casals Infantils (CI El Drac, CI Sant Martí i a partir de l'1 de gener de 
2019 CI El Vaixell), per un import de 695.200,00 euros IVA inclòs; - Lot núm. 2, Ludoteques (Ludoteca 
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La Verneda, Ludoteca Maria Gràcia Pont, Ludoteca El Xalet del Clot i Ludoteca Ca l'Arnó), per un 
import de 913.660,00 euros IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladores del contracte; 
CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat amb càrrec a 
la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent 
desglossament: pressupost net 1.462.600,00 euros; tipus impositiu del 10% d'IVA, i import de l'IVA de 
146.260,00 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l'actual. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
35.-  (SJ-17-039) APROVAR el conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Barcelona-Districte de Sant Martí 

i O3 BCN Packagers, SL (Edicions Saragossa) per a la convocatòria de la desena edició del certamen 
literari “Paraules a Icària”.  APROVAR inicialment les bases particulars de la desena edició del 
certamen literari “Paraules a Icària”. SOTMETRE a informació pública les esmentades bases particulars 
per un termini de vint dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 
124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i hi puguin formular, si escau, les 
al·legacions que creguin adients. TENIR per aprovades definitivament les bases particulars en cas que 
transcorri l’esmentat termini sense que es presentin al·legacions i, en aquest cas, CONVOCAR el 
certamen literari mitjançant la publicació d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
FACULTAR el regidor del Districte de Sant Martí per a la signatura del conveni i per a la realització de 
tots els actes necessaris per a l’execució del conveni que no estiguin delegats a favor del gerent del 
Districte. AUTORITZAR la despesa de 3.600,00 euros, que anirà a càrrec a la partida 
0610.48101.33411 del pressupost de l'any 2018, condicionat a l'existència de crèdit suficient, per a fer 
front a la disposició i lliurament d'aquests premis amb el següent desglossament:- categoria de prosa El 
Cistell dotat amb 1.800,00 euros  - categoria de poesia Ritmes dotat amb 1.800,00 euros. 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
36.-  (15PL16354) APROVAR, de conformitat amb  l’informe emès per la Direcció d’Actuació Urbanística, que 

consta a l’expedient i, a efectes de motivació, es dóna per reproduït, el Manual Operatiu del Pla 
Especial Urbanístic per l’ordenació dels establiments d’allotjament turístic, albergs de joventut, 
residències col·lectives d’allotjament temporal i habitatges d’ús turístic (PEUAT), aprovat definitivament 
pel Plenari del Consell Municipal, en sessió de 27 de gener de 2017 (publicat al BOPB de 6 de març de 
2017), que recull la documentació i procediments necessaris per facilitar l’aplicabilitat de les 
determinacions del PEUAT; i PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 
37.-  (20160061) AMPLIAR l'autorització i disposició de despesa per import de 603.000,00 euros, amb càrrec 

a la partida 0501.46722.92011, PGC 605106700 a favor del Consorci del Besòs, amb NIF P5890053A, 
per fer front a l’establert en l'apartat 3.2 de la clàusula Tercera del Conveni signat l'1 de gener de 2016 
per l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs i el Consorci del Besòs, per a la 
gestió i manteniment de l'Espai Fòrum, corresponent als exercicis 2017, 2018 i 2019, a raó de 
201.000,00 euros per anualitat. La consignació queda subordinada al crèdit que per cada exercici 
autoritzin els respectius pressupostos, d’acord amb l’art. 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, regulador 
de les Hisendes Locals. 

 
38.-  (20170414) ENCARREGAR a Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà,  la realització 

de projectes d'assessorament i suport tècnic per la prestació de serveis municipals a l'espai públic i 
altres serveis urbans, i per la realització d'obres i inversions durant l’any 2017, de conformitat amb les 
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condicions que s’estableixen en les prescripcions generals annexes que s’aproven, fins al 31 de 
desembre de 2017; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 4.500.000,00 euros, amb 
càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de Barcelona 
Regional, Agència de desenvolupament Urbà, amb NIF A60453271, per fer front a les despeses 
derivades d’aquest encàrrec de gestió; i PUBLICAR el present encàrrec de gestió en la Gaseta 
Municipal i el BOPB. 

 
39.- (17SD0226) APROVAR el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de Barcelona i 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria del servei d’abastament d’aigua potable a la ciutat; 
FACULTAR a la Cinquena Tinenta d’Alcaldia per a la formalització del conveni. 

 
Districte de l'Eixample 

 
40.-  (17PL16453) MODIFICAR, de conformitat amb l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que 

es dóna per reproduït a efectes de motivació, l’acord de suspensió de llicències potestativa prèvia, 
adoptat el dia 23 de febrer de 2017 per la Comissió de Govern, relatiu a l’àmbit de l’entorn del Mercat 
de Sant Antoni, en el sentit d’ampliar els supòsits d’exclusions de la suspensió; i en conseqüència 
EXCLOURE, també, de la suspensió les sol·licituds d'atorgament de llicències o comunicació prèvia a 
l'exercici de l'activitat, presentades abans de l'executivitat de l’acord de suspensió, les sol·licituds 
d'atorgament de llicències o comunicació prèvia a l'exercici de les activitats sotmeses al règim de 
comunicació amb certificació d'Entitat Ambiental de Control (EAC) si la sol·licitud de certificació s'ha 
realitzat abans de l'executivitat del citat acord de suspensió, així com les obres que es sol·licitin amb 
posterioritat a aquesta data respecte d'activitats ja autoritzades o excloses de suspensió; EXCLOURE, 
així mateix, de la suspensió, les sol·licituds d’atorgament de llicències per a l’obertura, la instal·lació o 
l’ampliació d’activitats o usos concrets, i la comunicació prèvia a l’exercici de les activitats, vinculades a 
obres amb llicència concedida o comunicat admès amb anterioritat a l’executivitat del present acord, 
així com les obres que es sol·licitin amb posterioritat a aquesta data respecte d’activitats ja autoritzades 
o excloses de suspensió; MANTENIR la resta de pronunciaments de l’acord de suspensió potestativa 
prèvia; i PUBLICAR el  present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes de la 
seva executivitat. 

 
41.- (S17-036S-CV) APROVAR el conveni relatiu al trasllat temporal de l’accés als jardins Manuel de 

Pedrolo del carrer Diputació, números 459-463 al carrer Lepant, números 203, a subscriure entre 
l’Ajuntament de Barcelona (Districte de l’Eixample) i Josel SLU, que té per objecte el trasllat temporal de 
l’accés als jardins Manuel de Pedrolo i Molina situats a l’interior d’illa format per les finques situades al 
carrer Marina, números 198 a 212, Consell de Cent números 502 a 508, avinguda Diagonal números 
249 a 267, Lepant números 195 a 211 i Diputació números 449 a 471, atès que les obres que s’han de 
realitzar a la finca on actualment hi ha l’accés impliquen la impossibilitat de mantenir-lo en el lloc on 
s’ubica. FACULTAR la Ima. Sra. Montserrat Ballarín i Espuña, Regidora del Districte de l’Eixample, per 
a la signatura del conveni esmentat. 

 
42.-  (2BD 2015/010) APROVAR definitivament el Projecte executiu i estudi bàsic de seguretat i salut de la 

reurbanització del solar ubicat als Jardins Paula Montal, en espai provisional d’esbarjo per a gossos i 
zona de jocs infantils, al Districte de l’Eixample de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb 
l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per 
reproduït, amb un pressupost de 494.929,94 euros, el 21% de l’Impost sobre el 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 als interessats en el 
procediment; Publicar aquest acord al Butlletí  Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta municipal i 
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al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de 
l’actuació. 

 
43.-  (2BC 2017/116 APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització dels entorns del mercat de 

Sant Antoni - Fase 2, al Districte de l'Eixample a Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe 
Tècnic del Projecte que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, 
per un import d'1.702.352,77 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 (TRLLMRLC); 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 (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 Sants-Montjuïc 

 
44.-  (2016 SD 0156 PB) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i Endesa 

Distribución Electrica, SLU per el subministrament elèctric dels sectors 2 i 3 de  l’àmbit de Can Batlló-
Magòria delimitat per la Modificació del Pla General Metropolità (aprovada definitivament per la 
Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona en sessió del 2 d’octubre de 2006 (DOGC de 24 
de novembre de 2006) per un import de 2.319.390,46 euros (21% IVA inclòs) amb el benentès que, els 
compromisos adquirits en el mateix formen part dels costos d’urbanització de tot l’àmbit abans referit 
(sector 1, 2 i 3) la gestió dels quals, ha estat degudament encarregada a Barcelona Gestió Urbanística 
SA amb el corresponent lliurament de la quantitat econòmica per a fer front a la despesa. FACULTAR 
en el Gerent d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Jordi Campillo Gámez, la signatura del present conveni  i 
dels actes que se'n derivin. TRAMETRE una còpia compulsada del conveni signat a la Direcció General 
de Relacions Institucionals i amb el Parlament, del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i 
Exteriors i Transparència, en compliment de l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
procediment administratiu de Catalunya, en redacció donada per la Llei 16/2015 i de conformitat amb 
l’article 309.1 del ROAS. PUBLICAR un anunci de referència sobre l’aprovació i signatura del conveni 
en el Butlletí Oficial de la Província i a la Gaseta municipal. NOTIFICAR el present acord als interessats 
als efectes corresponents. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
45.-  (2017 SD 0233) ENCARREGAR a la Societat Barcelona Gestió Urbanística, SA (Bagursa) les tasques 

materials i tècniques relatives a la gestió de la urbanització en els àmbits 2 i 3 de la MPGM Batlló-
Magòria, en els termes i amb el contingut que figura en el document de “prescripcions generals que han 
de regir l’encàrrec” que consta degudament incorporat l’expedient, de conformitat amb el previst als 
articles 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic i 10 de la Llei 26/2010, de 
3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya; tot això per les 
raons i fonaments que figuren en els informes incorporats a l’expedient i que a efectes de motivació es 
donen per reproduïts. PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província (BOPB) i a la Gaseta 
Municipal. 

 
46.-  (17GU25) APROVAR inicialment, a l’empara de l’article 119.1 c) i 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, redactat 
d’ofici per l’Administració actuant, del Polígon d’actuació urbanística d’àmbit discontinu delimitat pel Pla 
de millora urbana del sector 14 de la Marina de la Zona Franca, aprovat definitivament pel Consell 
Plenari de l’Ajuntament el 4 de febrer de 2011 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 
2 de març de 2011. SOTMETRE’L a informació pública pel termini d’un mes, per al·legacions, 
mitjançant inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris de més 
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circulació de la província i al tauler d’edictes de la Corporació, i a audiència, pel mateix termini, a les 
persones interessades amb citació personal. 

 
Districte de les Corts 

 
47.-  (4BD2017/055) APROVAR inicialment el Projecte de reurbanització del carrer Benavent (entre el carrer 

Felipe de Paz i l’avinguda Madrid) al Districte de Les Corts 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 543.452,54 euros, el 21% d’IVA inclòs, d’acord amb allò que 
preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Municipal i de règim local de Catalunya; SOTMETRE’L a informació pública, durant un termini de 30 
dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona (BOPB) termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; 
ACLARIR que en aquest còmput no es tindran en compte els dies corresponents al mes d’agost; i 
ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 
48.-  (5BD 2017/028) APROVAR definitivament el Projecte revisat del projecte executiu, memòria ambiental i 

estudi de seguretat i salut de la reurbanització del carrer Vilana, entre el passeig de la Bonanova i el 
carrer Dalmases, 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 de 610.471,29 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, 
d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; NOTIFICAR al Col·legi Oficial de 
Metges de Barcelona en virtut del Conveni, de 14 de juny de 2016, relatiu a la cessió de l'ús a 
l'Ajuntament de Barcelona d'un espai de superfície estimada de 156,50 m² situat al carrer Vilana núm. 
1-3 de Barcelona; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província (BOPB), a la Gaseta 
Municipal i al Tauler d’edictes de l’Ajuntament de Barcelona; i ENCARREGAR a la societat municipal 
BIMSA la gestió de l’actuació. 

 

Districte de Gràcia 
 

49.-  (17PL16472) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta Municipal de 
Barcelona, la Modificació del Pla Especial Urbanístic per a la concreció del tipus d’equipament del 
carrer Maignon/Verdi, promogut per Revelan Inmobiliaria SL; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un 
mes; PRECISAR que l’esmentat termini s’amplia en un mes en cas que coincideixi totalment o 
parcialment amb el mes d’agost; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i 
DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

50.-  (6BD 2017/050) APROVAR inicialment el Projecte de la reurbanització del carrer de les Camèlies, entre 
el carrer Escorial i la ronda del Guinardó, al Districte de Gràcia 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’1.943.280,23 euros, el 21% d’IVA inclòs, d’acord amb allò que 
preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Municipal i de règim local de Catalunya; SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 
dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà 
examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; i ACLARIR que en aquest còmput no es tindran en 
compte els dies corresponents al mes d’agost. 
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51.-  (6BD 2017/051) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització del carrer de l’Encarnació, 
entre el carrer de Pi i Margall i el carrer de Sardenya, al Districte de Gràcia 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 808.659,15 euros, el 21% d’IVA inclòs, d’acord 
amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; SOTMETRE’L a informació pública durant un 
termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les 
al·legacions pertinents; i ACLARIR que en aquest còmput no es tindran en compte els dies 
corresponents al mes d’agost. 

 
52.-  (6BD 2015/119) APROVAR inicialment el Projecte de l’Ateneu de Fabricació de Gràcia, al carrer del 

Perill 8, al Districte de Gràcia 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 976.427,65 euros, el 21% d’IVA inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim 
local de Catalunya; SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a 
partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) 
termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents i ACLARIR que en 
aquest còmput no es tindran en compte els dies corresponents al mes d’agost. 

 
Districte d'Horta-Guinardó 

 
53.-  (17GU03) RESOLDRE les al·legacions formulades en el tràmit d’informació pública del Projecte de 

reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, del PAU del PMU de la zona d’actuació LCR – 
La Clota-Reordenació,  formulat per la Junta de Compensació del Sector La Clota-Reordenació, en el 
sentit que justificadament i raonada figura en l’informe del Departament de Projectes de Gestió 
Urbanística de 30 de juny de 2017 que consta en l’expedient i que es dóna per reproduït. APROVAR 
definitivament, a l'empara de l'article 119.2.a) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de 
compensació bàsica, del PAU del PMU de la zona d’actuació LCR – La Clota-Reordenació,  formulat 
per la Junta de Compensació del Sector La Clota-Reordenació, en compliment de la Sentència ferma 
núm. 425, dictada el 22 de juny de 2016 pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del 
Contenciós Administratiu, Secció Tercera, que estima el recurs d’apel·lació interposat contra la 
Sentència núm. 82/14 dictada el 7 de març de 2014 pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de 
Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 415/2011, amb incorporació d’ofici, com a 
interessats afectats, els ocupants de les primitives finques aportades 16, 24 i 26, situades, 
respectivament, al carreró de Ca l’Iglesias, 2B, al carrer Torelló, 7-9, i a l’avinguda Marquès de 
Castellbell, 32, les quals s’hauran de desallotjar i enderrocar en execució del present projecte de 
reparcel·lació per incompatibilitat amb el planejament. DETERMINAR, de conformitat amb l'article 153 
del Reglament de la Llei d'urbanisme, que la fermesa en via administrativa de l'acord d'aprovació 
definitiva del Projecte de reparcel·lació, produirà essencialment els efectes econòmics i jurídics 
continguts a l'article 127 del Text refós de la Llei d'urbanisme, i per tant, entre d'altres, la cessió, en ple 
domini i lliure de càrregues, a l'Administració actuant dels terrenys de cessió obligatòria per a llur 
afectació als usos previstos en el planejament. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i en un dels diaris de més circulació de la província, i NOTIFICAR-LO 
individualment a tots els propietaris i altres interessats afectats. DONAR-NE compte a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 
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54.-  (7BD 2016/037) APROVAR inicialment el Projecte executiu d'arranjament i millora de l'àmbit situat entre 
el carrer Vayreda i l'Institut Narcís Monturiol al barri de Montbau, 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 2.630.332,41 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 
diari dels de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les 
al·legacions pertinents i ACLARIR que en aquest còmput no es tindran en compte els dies 
corresponents al mes d’agost. 

  
Districte de Sant Andreu 

 
55.-  (17GU10) RESOLDRE les al·legacions formulades pel senyor Simon Thomas Orchard, en nom i 

representació de l’entitat mercantil Unibail-Rodamco Steam, SLU, i pel senyor Sergio Horacio Calvera 
Rodríguez, en nom i representació de l’entitat Carrefour Property España, SLU, durant el termini 
d’informació pública i audiència als interessats de l’acord de la Comissió de Govern de 30 de març de 
2017, d’inici d’expedient d’ocupació directa de la porció de terreny de 2.013,66 m² de la finca núm. núm. 
16*22 del carrer Ferran Junoy -finca registral 4.476-, pels motius i justificació que consta en l’informe del 
Departament de projectes de la Direcció de serveis de gestió urbanística de 14 de juliol de 2017, que 
obra en l’expedient i que es dóna per íntegrament reproduït. APROVAR definitivament, de conformitat 
amb l’article 156 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, i l’article 215 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, la relació de béns i drets afectats i la necessitat de l’ocupació directa que implica la 
declaració d’urgència de l’ocupació dels béns i drets afectats de la porció de terreny de 2.013,66 m² de 
la finca núm. núm. 16*22 del carrer Ferran Junoy -finca registral 4.476- propietat de l’entitat mercantil 
Unibail-Rodamco Steam, SLU, qualificada, l’esmentada porció, de sistema d’equipaments comunitaris i 
dotacions de nova creació de caràcter local -clau 7b- per la Modificació puntual del Pla general 
metropolità subàmbit 2 Sector IV “La Maquinista”, aprovada definitivament per la Subcomissió 
d’Urbanisme de Barcelona el 21 de gener de 2015, a executar mitjançant el sistema d’actuació per 
reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica i, concretament destinada a Centre 
d’Ensenyament Infantil i de Primària -CEIP “La Maquinista”-. PUBLICAR-HO en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, i en un diari dels de més circulació de la mateixa, i notificar-ho personalment 
als interessats. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
56.-  (9BD 2016/123) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització de l’espai exterior del nou 

equipament Poliesportiu de Camp del Ferro i obertura de la prolongació del carrer Virgili, al Districte de 
Sant Andreu, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe de Tècnic del Projecte que figura a l’expedient 
administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost d'1.298.129,11 euros, el 
21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de 
Catalunya; SOTMETRE’L a informació pública, durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir 
del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini 
durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents, i ACLARIR que en aquest 
còmput no es tindran en compte els dies corresponents al mes d’agost. 
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Districte de Sant Martí 
 
57.-  (17PL16492) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta Municipal de 

Barcelona, el Pla Especial Integral de preservació i reutilització per a ús d'habitatge no convencional de 
l’edifici situat al carrer Sancho de Àvila, 41-45. Districte d’activitats 22@, promogut per Mahir 
Investments SL; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; PRECISAR que l’esmentat termini 
s’amplia en un mes en cas que coincideixi totalment o parcialment amb el mes d’agost; SOTMETRE’L 
al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat. 

 
58.-  (10BD2017/084) APROVAR inicialment el Projecte executiu per a la implantació d’una zona d’esbarjo 

de gossos al Parc de Sant Martí, al Districte de Sant Martí 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 833.704,14 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, 
d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; SOTMETRE’L a informació pública, 
durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les 
al·legacions pertinents; i ACLARIR que en aquest còmput no es tindran en compte els dies 
corresponents al mes d’agost. 

 
59.-  (10BD2016/174) APROVAR inicialment el Projecte executiu de la reurbanització de la plaça de la 

Infància, entre el carrer de Bac de Roda, el carrer d’Andrade, el carrer de Fluvià i el carrer del Concili de 
Trento, al Districte de Sant Martí 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’1.397.473,46 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que 
preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Municipal i de règim local de Catalunya; SOTMETRE’L a informació pública, durant un termini de 30 
dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà 
examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; i ACLARIR que en aquest còmput no es tindran en 
compte els dies corresponents al mes d’agost. 


