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Ref:CG 33/17 

 

 

 

 ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió celebrada el 

dia 21 de setembre de  2017. 

 

 

 APROVACIÓ de l'acta de la sessió anterior. 

 

 

 

ACORDS DECISORIS 

 

 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 

1.- (103/2016)  DENEGAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Eduardo Ochoa Haro 

(mat. 24110), entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 

categoria d’agent de la Guàrdia Urbana i l’activitat privada d’advocat atès que el 

Sr. Ochoa està destinat a la Unitat d’Investigació i Prevenció d’Accidentalitat de 

la Divisió de Trànsit i de conformitat amb l’Acord de la Comissió de Govern de 

21 d’abril de 2016 que aprova els límits i condicions a l’exercici d’una segona 

activitat per part dels membres de la GUB, s’estableix un especial límit a 

autoritzar la compatibilitat quan es desenvolupen les funcions en unitats 

especialitzades o funcionalment centrades en tasques de policia judicial, 

investigació d’accidents, investigació criminal o policia administrativa. En darrer 

lloc, atès que l’esmentat Acord de la Comissió de Govern de 21 d’abril de 2016 es 

troba “sub júdice”, la compatibilitat sol·licitada s’entén denegada sens perjudici 

de l’afectació que pugui resultar de la decisió de la sentència judicial definitiva. 

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

Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

2.- (160/2016)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Gregorio Horrillo 

Tortajada  (mat. 23113), amb la categoria professional d’agent de la Guàrdia 

Urbana, amb destí a la Unitat Territorial de les Corts (UT 4) i l’activitat privada 

d’advocat generalista amb els límits i condicions establerts en l’Acord de la 

Comissió de Govern de 21 d’abril de 2016 i excloent de l’exercici d’aquesta 

professió aquelles especialitats expressament prohibides: dret penal, dret 

administratiu, règim disciplinari en via contenciosa administrativa, règim 

sancionador de trànsit i de seguretat viària, conflictes veïnals ja siguin d’ordre 

penal, civil o administratiu i que tinguin origen al terme municipal de Barcelona o 

derivin dels factors c) i d) de l’esmentat Acord. No podrà assessorar, informar o 

desenvolupar les activitats pròpies de la professió d’advocat per si mateix o 

mitjançant persona o societat interposada en assumptes de gestió, mediació, 

representació ni defensa d’interessos de tercers en què estigui com a part 

l’Ajuntament de Barcelona o els seus organismes ens i entitats dependents, 

societats i altres entitats participades per l’Ajuntament. La dedicació professional 

privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 



Ref:CG 33/17 

v.  21- 9- 2017 

 12: 13 

2 

l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el 

municipal. La present autorització resta condicionada als límits i condicions 

establerts en l’esmentat Acord de la Comissió de Govern de 21 d’abril de 2016, a 

l’estricte compliment dels deures establerts en la Llei 16/1991, de les Policies 

Locals i en la LO 2/1986, de Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat així com, a 

les prohibicions i demés previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de 

desembre d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques i la 

Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 

l’Administració de la Generalitat. Aquesta autorització comporta la pèrdua del 

factor d’incompatibilitat del complement específic (Annex 3 apartat 3, lletra e, del 

vigent catàleg de llocs de treball) durant la seva vigència, d’acord amb l’establert 

en l’esmentat Acord de la Comissió de Govern de 21 d’abril de 2016. Aquesta 

autorització perdrà vigència per canvi de destinació o per variació de les funcions 

policials que desenvolupa. En darrer lloc, atès que l’esmentat Acord de la 

Comissió de Govern de 21 d’abril de 2016 es troba “sub júdice”,  la compatibilitat 

sol·licitada s’entén autoritzada sens perjudici de l’afectació que pugui resultar de 

la decisió de la sentència judicial definitiva. DONAR-NE compte a la Comissió 

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

 

3.- (35/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Alberto Domínguez 

Espadas (mat. 22780), amb la categoria professional d’agent de la Guàrdia 

Urbana, amb destí a la Unitat Territorial San Martí i l’activitat privada d’advocat 

en les especialitats de dret de consum, assegurances, família, obligacions i 

contractes amb límits i condicionats establerts en l’Acord de la Comissió de 

Govern del 21 d’abril de 2016. No podrà assessorar, informar o desenvolupar les 

activitats pròpies de la professió d’advocat per si mateix o mitjançant persona o 

societat interposada en assumptes de gestió, mediació, representació ni defensa 

d’interessos de tercers en que estigui com a part l’Ajuntament de Barcelona o els 

seus organismes ens o entitats dependents, societats o altres entitats municipals. 

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 als límits 

i condicions establerts en l’esmentat Acord de la Comissió de Govern de 21 

d’abril de 2016, a l’estricte compliment dels deures establerts en la Llei 16/1991, 

de les Policies Locals i en la LO 2/1986, de Forces i Cossos de Seguretat de 

l’Estat així com, a les prohibicions i demés 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. 

Aquesta autorització comporta la pèrdua del factor d’incompatibilitat del 

complement específic (Annex 3 apartat 3, lletra e, del vigent catàleg de llocs de 

treball) durant la seva vigència, d’acord amb l’establert en l’esmentat Acord de la 

Comissió de Govern de 21 d’abril de 2016. Aquesta autorització perdrà vigència 

per canvi de destinació o per variació de les funcions policials que desenvolupa. 

En darrer lloc, atès que l’esmentat Acord de la Comissió de Govern de 21 d’abril 

de 2016 es troba “sub júdice”,  la compatibilitat sol·licitada s’entén autoritzada 

sens perjudici de l’afectació que pugui resultar de la decisió de la sentència 

judicial definitiva. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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4.- (607/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Blas Carles Ovejas 

Alcalde (mat. 20727), amb la categoria professional d’agent de la Guàrdia 

Urbana, amb destí al Servei Tècnic Operatiu (DC SSTO) i l’activitat privada 

d’advocat en les especialitats de dret laboral, civil, família i mercantil amb els 

límits i condicions establerts en l’Acord de la Comissió de Govern del 21 d’abril 

de 2016. No podrà assessorar, informar o desenvolupar les activitats pròpies de la 

professió d’advocat per si mateix o mitjançant persona o societat interposada en 

assumptes de gestió, mediació, representació ni defensa d’interessos de tercers en 

què estigui com a part l’Ajuntament de Barcelona o els seus organismes ens o 

entitats dependents, societats o altres entitats municipals. 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 als límits 

i condicions establerts en l’esmentat Acord de la Comissió de Govern de 21 

d’abril de 2016, a l’estricte compliment dels deures establerts en la Llei 16/1991, 

de les Policies Locals i en la LO 2/1986, de Forces i Cossos de Seguretat de 

l’Estat així com, a les prohibicions i demés 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. 

Aquesta autorització comporta la pèrdua del factor d’incompatibilitat del 

complement específic (Annex 3 apartat 3, lletra e, del vigent catàleg de llocs de 

treball) durant la seva vigència, d’acord amb l’establert en l’esmentat Acord de la 

Comissió de Govern de 21 d’abril de 2016. Aquesta autorització perdrà vigència 

per canvi de destinació o per variació de les funcions policials que desenvolupa. 

En darrer lloc, atès que l’esmentat Acord de la Comissió de Govern de 21 d’abril 

de 2016 es troba “sub júdice”, la compatibilitat sol·licitada s’entén autoritzada 

sens perjudici de l’afectació que pugui resultar de la decisió de la sentència 

judicial definitiva. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

5.- (0634/17)  ADJUDICAR el contracte núm. 17002430, que té per objecte el 

subministrament global de carburants mitjançant targeta, pels vehicles de 

l'Ajuntament de Barcelona i entitats del seu sector públic depenent, per un import 

màxim de 2.679.830,00 euros, IVA inclòs, i en funció dels preus unitaris ofertats, 

de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en 

l'expedient a SOLRED, SA amb NIF A79707345, 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 1.482.580,00 euros, dels quals pressupost net 

1.225.272,75 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 

257.307,25 euros, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i 

suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual, per a la resta del pressupost 

s’incorporen a l’expedient els documents comptables aprovats per les 

corresponents entitats del sector públic depenent. REQUERIR l'adjudicatari per 

tal que, en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la 

recepció del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 

15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi 

interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
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formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió, comparegui per 

formalitzar el contracte a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió 

Econòmica. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

6.- (0979/17)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

i el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) per a la donació dels fons 

documentals generats per aquesta institució, amb destí a l’Arxiu Municipal 

Contemporani (AMCB) i a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona. FACULTAR el 

Primer Tinent d’Alcaldia, l’Il·lm. 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. 

 

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

el document de 21 de setembre de 2017. 

 

8.- (PPB2018)  AUTORITZAR, de conformitat amb l’article 11.d) dels Estatuts del 

Consorci del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), l’aprovació 

dels preus públics de l’esmentat consorci per a l’any 2018 i successius, d’acord 

amb la proposta que s’adjunta. 

 

9.- (2017/629)  APROVAR inicialment les Bases de les subvencions de l’Ajuntament de 

Barcelona per al Programa de subvencions “Barcelona amb l’ocupació de 

qualitat” per al foment de la contractació de persones amb especials dificultats 

d’accés al mercat de treball; ORDENAR la publicació de les esmentades Bases al 

Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament així com 

la inserció d’una referència d’aquest anunci en la Gaseta Municipal; 

SOTMETRE-LES a informació pública per un termini de 20 dies hàbils a partir 

de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 

conformitat amb els articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 

s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals; 83 de la Llei 

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

Administracions Públiques i 52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 

procediment de les administracions públiques de Catalunya; APROVAR 

definitivament aquestes Bases Generals sempre i quan no s’hagin presentat 

al·legacions durant el període d’informació publica. 

 

10.- (3-123/2017)  APROVAR l’expedient núm. 3-123/2017 de modificacions de crèdit, 

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

Barcelona de l’exercici 2017, d’import 129.161,23 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. 17091291; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 

Municipal. 

 

11.- (3-126/2017)  APROVAR l’expedient núm. 3-126/2017 de modificacions de crèdit, 

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

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017, d’acord amb ingressos provinents 

de la Generalitat de Catalunya en concepte de fons de foment del turisme (FFT) 
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del primer trimestre de 2017, per fer l’aportació del 50% al Consorci de Turisme, 

segons acord de la Comissió de Govern de 15 de juny de 2017, i d’import 

827.648,31 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

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

17091395; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE 

compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 

12.- (11SD/17 - IMEB) ACCEPTAR la subvenció per un import total màxim de 261.367,31 

euros, atorgada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a 

aquest Ajuntament, per al sosteniment del funcionament de les Escoles 

Municipals de Música de Barcelona, per al curs  2015-2016. DECLARAR que 

aquesta corporació no incorre en cap dels supòsits que estableix l’article 13.2 de 

la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. DECLARAR que ni 

aquesta corporació local ni cap organisme d’aquesta rep de la Generalitat i els 

seus organismes autònoms cap altra subvenció pel mateix concepte. 

 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

13.- (2017/1057)  APROVAR i CONVOCAR  l’atorgament del XII Premi 25 de novembre 

de 2017-Dia internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones-

Tothom hi te un paper #BCNNantimasclista, d'acord amb les Bases generals 

aprovades per la Comissió de govern, en sessió de 21 de setembre de 2016, i 

publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 4 d'octubre de 

2016; ESTABLIR un termini de presentació de sol·licituds que s'iniciarà al dia 

següent al de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona i finalitzarà el 20 d'octubre de 2017; AUTORITZAR la despesa de 

15.000,00 euros amb càrrec a la partida 0801-48101-23241 del pressupost de 

2017; PUBLICAR-LES al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al web 

municipal, al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament de Barcelona i a la Gaseta 

Municipal. 

 

14.- (633/17)  PRORROGAR el contracte 14003130, que té per objecte el servei de 

recepció, informació, assessorament i interpretació i traducció del servei d’atenció 

a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER), en virtut del que estableix l'art. 303 

del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text 

Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i la clàusula 3 del PCAP de 

l'esmentat contracte i segons compareixença signada per l’empresa adjudicatària 

de 26 de juliol de 2017, des de l’1 d’octubre de 2017 fins al 30 de novembre de 

2017, o bé fins a la data de formalització del nou contracte, actualment en 

licitació, si aquesta data és anterior. AMPLIAR l'autorització i disposició de 

despesa del contracte per un import de 66.866,06 euros amb càrrec al 

Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document; i DISPOSAR-LA 

a favor de A.B.D. Asoc. Bienestar y Desarrollo, NIF G59435180. 
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15.- (1017/17)  AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 168.329,97 

euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix 

document, a favor de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, amb NIF 

Q0863003J, per al servei d'atenció jurídica a immigrants, emigrants i refugiats 

(SAIER). APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de 

Barcelona i l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, amb NIF Q0863003J, per 

al servei d'atenció jurídica a immigrants, emigrants i refugiats (SAIER), que 

instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i amb 

caràcter nominativa, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.1 (a) i 6.3 de la 

normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, 

per un import de 168.329,97 euros. FACULTAR el Quart Tinent d'Alcaldia 

l'Il·lm. Sr. Jaume Asens Llodrà per 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 el balanç econòmic i la memòria de 

funcionament d'aquesta i justificació dels fons rebuts. Aquest haurà de contenir 

memòria d’actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats 

obtinguts, memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades i 

informe de l’auditor, segons consta al pacte sisè de l'esmentat conveni. 

 

Districte de l'Eixample 

 

16.- (20179203)  AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 172.610,65 

euros amb càrrec al pressupost/os i  partida/es indicades en aquest document 

condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost posterior 

a l’actual a favor de la Federació d’entitats Calàbria 66, amb NIF G66605031, per 

al conveni gestió cívica Federació d’entitats Calàbria 66. ATORGAR una 

subvenció mitjançant concessió directa amb caràcter nominatiu, a l’entitat 

Federació d’entitats Calàbria 66 amb NIF G66605031 per un import de 

172.610,65 euros, equivalent al 93,28% del cost total del conveni, per la gestió 

cívica de l’esmentat espai situat al c/Calàbria 66 pbj, d'acord amb els arts. 22.2 a) 

i 28, ambdós de la llei 38/2003, del 17 de novembre general de subvencions, i 

l'art. 6.1a) de la Normativa general reguladora de les subvencions municipals 

aprovada pel Consell Municipal el 4 de febrer de 2005 i modificada el 17 de 

desembre de 2010. APROVAR el conveni adjunt que consta a l'expedient pel qual 

es formalitzarà l'atorgament de la subvenció. FACULTAR per la signatura de 

l'esmentat conveni l'Ima. Sra. Montserrat Ballarin Espuña, regidora del Districte 

de l'Eixample. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que faciliti tota la 

informació que demani l'Ajuntament, i procedeixi a la justificació de la subvenció 

rebuda dins del primer trimestre de l'any posterior. DONAR-NE compte a la 

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

Prevenció. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

17.- (20172090)  APROVAR el conveni de col·laboració entre el Secretariat d’Entitats de 

Sants – Hostafrancs – La Bordeta, amb NIF G58186180 i l’Ajuntament de 

Barcelona (Districte de Sants-Montjuïc), per a la realització d’activitats de 

dinamització sòcio-cultural, que instrumenta l’atorgament de la subvenció directa 

i amb caràcter extraordinari de 106.000,00 euros, equivalent al 100% del cost total 
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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 en sessió de 17 

de desembre de 2010; AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 106.000,00 

euros amb càrrec als Pressupostos de l’exercici 2017 i les partides que s’indiquin 

amb el document comptable, a favor del Secretariat d’Entitats de Sants – 

Hostafrancs – La Bordeta, amb N.I.F. G58186180; 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 Il·lma. Sra. Laura Pérez i Castaño, per a la signatura d’aquest 

conveni. 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

18.- (20170486)  ATORGAR una subvenció a l’Associació Cultural 48h Open House, amb 

NIF G65391815, mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional de 

conformitat amb els articles 22.2 c) i 28.1 de la Llei 3/8/2003, de 17 de novembre, 

General de Subvencions i 6.2 de la Normativa general reguladora de les 

subvencions de l'Ajuntament de Barcelona aprovada pel Consell Plenari de 17 de 

desembre de 2010, per un import de 50.000,00 euros, equivalent al 34,01% del 

cost total previst del projecte 147.000,00 euros, per col·laborar en l’organització i 

desenvolupament del festival d’arquitectura de Barcelona 48h Open House BCN 

2017; DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública donada 

l’excepcionalitat que concorre en el projecte; APROVAR el conveni on s'articula 

aquesta subvenció de conformitat amb la Normativa reguladora dels expedients 

d'autorització de l'atorgament de convenis administratius amb altres 

administracions públiques i institucions aprovada per decret d'alcaldia el 27 d'abril 

de 2011; FACULTAR la Cinquena Tinenta d’Alcaldia de l'Ajuntament de 

Barcelona per la seva signatura; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un 

import de 50.000,00 euros amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquest 

mateix document, a favor de l’Associació Cultural 48h Open House Barcelona, 

amb NIF G65391815, per fer front a l'esmentat Conveni; i REQUERIR l'entitat 

beneficiària per tal que presenti el compte justificatiu dels fons rebuts de 

conformitat amb el pacte cinquè del conveni i d’acord amb la normativa vigent 

 

19.- (20170577)  APROVAR el conveni interadministratiu de col·laboració entre 

l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut Ramon Llull, per a la participació de la 

ciutat de Barcelona a la Biennal d'Arquitectura de Buenos Aires 2017, de 

conformitat amb la normativa reguladora dels expedients d'autorització de 

l'atorgament de convenis administratius amb altres administracions públiques i 

institucions aprovada per decret d'alcaldia el 27 d'abril de 2011; FACULTAR al 

Regidor d'Arquitectura, Paisatge Urbà i Patrimoni de l'Ajuntament de Barcelona, 

Im. Sr. Daniel Mòdol i Deltell, per a la seva signatura; i AUTORITZAR I 

DISPOSAR la despesa per un import de 150.000,00 euros amb càrrec al 

pressupost i partida indicats en aquest mateix document, a favor de l'Institut 

Ramon Llull, amb NIF S0800063J, per fer front a les despeses derivades de 

l’esmentat Conveni. 
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20.- (17SD0079CO) APROVAR la primera relació, que s’adjunta com a annex, d’actuacions i 

assistències tècniques a incorporar en el “Programa de col·laboració en l’àmbit de 

l’espai públic, els equipaments  i les infraestructures del municipi de Barcelona 

2017-2019” regulat en la clàusula tercera del Conveni de col·laboració entre 

l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a 

l’establiment del calendari anual d’aportacions al sistema de finançament 

metropolità, aprovat pel Plenari del Consell Municipal en sessió de 26 de maig de 

2017 per un import d'1.386.285,49 euros. NOTIFICAR el present acord a l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, 

Urbanisme i Mobilitat. 

 

Districte de Sant Martí - Districte de l'Eixample 

 

21.- (10BC 2016/149) APROVAR inicialment el Projecte urbà de l'espai lliure de la plaça de les 

Glòries Catalanes "Canòpia Urbana". Àmbit Clariana, als Districtes de Sant Martí 

i 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 dona 

per reproduït, per un import de 18.800.000,00 euros, el 21% de l'impost del valor 

afegit (IVA) inclòs, d'acord amb allò que preveu l'article 72 del Decret Legislatiu 

1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de 

Catalunya; SOTMETRE a informació pública, durant el termini d'un mes 

mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un 

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

examinar i formular-hi les al·legacions pertinents i ENCARREGAR a la societat 

municipal BIMSA la gestió de l'actuació. 

 

Districte de l'Eixample 

 

22.- (2BD 2014/222) APROVAR inicialment el projecte constructiu de consolidació 

estructural, reordenació i legalització de les instal·lacions del pàrquing del pati 

interior d’illa Macaya, situat al carrer Mallorca, 333-335, 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 d'1.904.170,33  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 SOMETRE'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 ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de 

l’actuació. 

 

23.- (2BD 2014/020) APROVAR inicialment el Projecte d’urbanització del pati interior d’illa 

Casa Macaya al Districte de l’Eixample de Barcelona, d’iniciativa municipal, 

d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i 

que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost d'1.013,050,06 

euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que 

preveu l’article 72 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual  s’aprova el 



Ref:CG 33/17 

v.  21- 9- 2017 

 12: 13 

9 

Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya; NOTIFICAR aquest acord a les 

parts interessades; SOMETRE'L a informació pública durant un termini d’un mes 

mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) 

termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; 

i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

24.- (3BD 2017 075) APROVAR inicialment el projecte executiu de reurbanització del carrer 

Vilà i Vilà, entre el carrer Palaudàries i el passeig Josep Carner, al Districte de 

Sants-Montjuïc, 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'1.448.363,66 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; PUBLICAR-

LO a un dels diaris de més circulació de Catalunya; i ENCARREGAR a la 

societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 

 

EL SECRETARI GENERAL 

Jordi Cases i Pallarès 

 


