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ACORDS adoptats perla Comissió de Govern en la sessió ordinaria de 14 de marc;; de 2019. 

Aprovació de l'acta de la sessió de 7 de marc;; de 2019. 

Part Decisoria 

Propostes d'acord 

AREA D'ECONOMIA 1 TREBALL, CIUTAT DIGITAL 1 RELACIONS INTERNACIONALS 

1.- (842/2018) AUTORITZAR la compatibilitat so.l·licitada pel Sr. Xavier De Pedro Puente (mat. 76113) 
entre la sev¡¡ activitat municipal coma funcionari interí ambla categoría professional de Tecnic Superior 
en Gestió, amb destinació al Departament d'lntegració de Dades de !'Oficina Municipal de Dades de la 
Gerencia Municipal, on ocupa ellloc de treball de Tecnic Superior de Gestió (22FA 1 BIBA07), i l'activitat 
privada per compte propi de consultor informatic. La dedicació professional privada nopodra superar la 1 

meilat de la jornada laboral setmanal vigent a I'Administració Pública i haura de desenvolupar-se en 
horari no coinciden! amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l'estricte compliment 
deis deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, 
de 26 de novembre, d'incompatibilitats del Personal al Servei de I'Administració de la Generalitat i 
d'altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdra vigencia per can vi de lloc de treball municipal o 
per variació de les circumstancies relatives al mateix. DONAR-N E compte a la Comissió de Presidencia, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. · 

2.- (6/2018 IMHR) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Gonzalo Pocoví Labarra (mal. 
11 007045) entre la se va activitat municipal com a laboral subroga! amb la categoría professional de 
Gestor d'Administració General, amb destinació a !'Oficina d'Habitatge de Sants-Montju'ic de l'lnstitut 
Municipal de I'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, on ocupa el lloc de treball de T ecnic 4 
(80.40.GA.10), i l'activitat privada per compte propi com a Tutor de Master en lntervenció i Gestió 
Ambiental a l'lnstitut de Formació Continua- IL3, duran! el curs 2018-2019. La dedicació professional 
privada no podra superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a I'Administració Pública i 
haura de desenvolupar-se en horari no coinciden! amb el municipal. La present autorització resta 
condicionada a l'estricte compliment deis 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 
I'Administració de la Generalitat i d'altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdra vigencia per 
canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstancies relatives al mateix. DONAR-N E 
compte a la Comissió.de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

3.- (7/2018 IMHR) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Gonzalo Pocoví Labarra (mat. 
11 007045) entre la se va activitat municipal com a laboral subroga! amb la categoría professional de 
Gestor d'Administració General, amb destinació a !'Oficina d'Habitatge de Sants-Montju'ic de l'lnstitut 
Municipal de I'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, on ocupa el lloc de treball de Tecnic 4 
(80.40.GA.10), i l'activitat privada per compte propi com a consultor en intervenció socio-ambiental a 
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!'empresa Cooperativa Espai Ambiental. La dedicació professional privada no podra superar la meitat 
de la jornada laboral setmanal vigent a I'Administració Pública i haura de desenvolupar-se en horari no 
coinciden! amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l'estricte compliment deis 
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 I'Administració de la Generalitat i d'altra 
normativa aplicable. Aquesta autorització perdra vigencia per canvi de lloc de treball municipal o per 
variáció de les circumstancies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. · 

4.- (416/2018 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada del Sr. Joan Cóma Ainsa (mal. 3100158) 
entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoría professional de Tecnic 
d'Administració General, amb destinació a la Direcció de Promoció Educativa de l'lnstitut Municipal 
d'Educació de Barcelona d'aquest· Ajuntament, desenvolupant el lloc de treball de Director 
(20.20.GE.10), i l'activitat pública coma Professor Associat de la Universitat Autónoma de Barcelona 
per l'any academic 2018-2019 des del1/09/2018 fins al31 d'agost de 2019. La dedicació a la docencia 
universitaria sera a temps parcial i haura de desenvolupar-se en horari no coinciden! amb el municipal. 
La present autorització resta condicionada a l'estricte complimen! deis deures públics, a les prohibicions 
i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del 
personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d'incompatibilitats del Personal al Servei de I'Administració de la Generalitat i d'altra normativa 

· aplicable. Aquesta autorització perdra vigencia per canvi de lloc de treball municipal o pefvariació de 
les circumstancies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. · 

5.- (450/2018 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada.pel Sr. Jordi Figaró Volta (mal. 3002946) 
entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb la categoria professional de Professor de 
Música, amb destinació al Conservatori Municipal de Música de Barcelona, on ocupa el lloc base de 
treball de Professor de Música, i l'activitat pública com a Professor de Música a I'Escola Superior de 
Música de Catalunya. La present autorització. resta condicionada a l'estricte compliment deis deures 
públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la. Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d'incompatibilitats del Personal al Servei de I'Administració de la Generalitat i d'altra 
normativa aplicable, i en especial amb el compliment de les seves jornades i horari de treball a les 
Escoles de Música de l'lnstitut Municipal d'Educació de Barcelona. La present autorització perdra 
vigencia per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstancies relatives al mateix. 
DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. · 

6.- (452/2018 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada del Sr. Salvador Parron Conus (mal. 
30051 05) entre la se va activitat municipal com a funcionari interí amb la categoría professional de 
Professor de Música, amb destinació al Conservatori Municipal de Música de Barcelona de l'lnstitut 
Municipal d'Educació de Barcelona, on ocupa ellloc base de treball de Professor de Música, i l'activitat 
privada per compte d'altri, a la Fundació Conservatori Liceu com a Professor de Música. La dedicació 
professional privada no podra superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a I'Administració 
Pública i haura de desenvolupar-se en horari no coinciden! amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l'estricte compliment deis deures públics, a les prohibicions i demes previsions que 
es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del Personal al 
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Servei de I'Administració de la Generalitat i d'altra normativa aplicable. La present autorització perdra 
vigencia per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstancies relatives al mateix. 
DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

7.- (467/2018 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maite Utrera Carvajal (mai. 
3100216), entre la seva activitat municipal com a funcionaria interina amb la categoría professional 
d'Educadora d'Escola Bressol, amb destinació a I'EBM I'Aiianga de l'lnstitut Municipal d'Educació 
d'aquest Ajuntament, on ocupa el lloc de treball de Tecnic 5- 80.50.SE.10, i l'activitat privada per 
compte d'altri a la Fundació Privada Pere Glosa i Formació i promoció gitanos a Catalunya, com a 

. educadora de reforg escolar. La dedicació professional privada haura de complir amb l'establert en 
l'article 12.2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre d'incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques així com en l'establert a l'article 12 de la Llei 21/1987, 26 de novembre, 
d'incompatibilitats del Personal al Servei de I'Adminis'tració de la General ita! i haura de desenvolupar-se 
en horari no coinciden! amb el municipal. La present autorització . resta condicionada a l'estricte 
compliment deis deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, 
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del Personal al Servei de I'Administració de la 
Generalitat i d'altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdra vigencia per canvi de lloc de treball 
municipal o per variació de les circumstancies relatives al mateix. DONAR-N E compte a la Comissió de 
Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. · · 

8.- (474/2018 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada perla Sra. Patricia Castany Gimeno (mal. 
3100246), entre la seva activitat municipal com a funcionaria interina amb la categoría professional 
d'Educadora d'Escola Bressol, amb destinació a I'EBM I'Esquirol de l'lnstitut Municipal d'Educació 
d'aquest Ajuntament, on ocupa el lloc de treball de Técnic 5- 80.50.SE.10, i l'activitat privada per 

· compte d'altri a la Fundació Privada Idea, com a Educadora Social. La dedicació professional privada 
haura de complir amb l'establert en l'article 12.2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre 
d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques així com en l'establert a 
l'article 12 de la Llei 21/1987, 26 de novembre, d'incompatibilitats del Personal al Servei de 
I'Administració de la Generalitat i haura de desenvolupar-se en horari no coinciden! amb el municipal. 
La present autorització resta condicionada a l'estricte compliment deis deures públics, a les prohibicions 
i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del 
personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d'incompatibilitats del Personal al Servei de I'Administració de la Generalitat i d'altra normativa 
aplicable. Aquesta autorització perdra vigencia per canvi de lloc de treball municipal o per variació de 
les circumstancies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

9.- (28/2019 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada del Sr. Xavier Criado Samora (m a t. 3004181) 
entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb la categoría professional de Professor de . 
Música, amb destinació a I'Escola Municipal de Música de I'Eixample de l'lnstitut Municipal d'Educació 
de Barcelona, on ocupa el lloc base de treball de Professor de Música, i l'activitat privada per compta 
propi, com a músic. La dedicació professional privada haura de complir amb l'establert en l'article 12.2 
de la Llei 53/1984, així comen l'establert a l'article 12 de la Llei 21/1987, i haura de desenvolupar-se en 
horari no coinciden! amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l'estricte compliment 
deis deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, 
de 26 de novembre, d'incompatibilitats del Personal al Servei de I'Administració de la Generalitat i 
d'altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdra vigencia per canvi de lloc de treball municipal o 
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per variació de les' circumstancies relatives al mateix. DONAR-N E compte a la Comissió de Presidencia, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

10.- (29/2019 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Albert Santiago Santiago (mat 
3005583) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb la categoría professional de 
Professor de Música, amb destinació a I'Escola Municipal de Música de I'Eixample de l'lnstitut Municipal 
d'Educació de Barcelona, on ocupa el lloc base de treball de Professor de Música, i l'activitat privada 
per compte d'altri, al Colegio Hermanos Sagrado Corazón com a Professor de Música. La dedícacíó 
professional privada haura de complir amb l'establert en ·l'artícle 12.2 de la Llei 53/1984, així com en 
l'establert a l'article 12 de la Llei 21/1987 i haura de desenvolupar-se en horari no coinciden! amb el 
municipal. La present autorització resta condicionada a l'estricte compliment deis deures públics, a les 
prohibicíons i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d'incompatibilitats del Personal al Servei de I'Administració de la Generalitat i d'altra 
normativa aplicable. La present autorització perdra vigencia per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstancies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

11.- (2018_rh_18) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Michel Socoró Carrié (mat 50760) entre 
la seva activitat municipal coma funcionari de carrera ambla categoría professional de Tecnic Superior 
en Psicología amb destinació als centres CDIAPS-Eipis del Districte de Ciutat Vella de 1' lnstitut 
Municipal de Persones amb Discapacitat, on ocupa el lloc de treball de T ecnic 3 (80.30.SS.20), i 
l'activitat privada per compte propi de psicoterapia d'adults i família. La dedicació professional privada 
no podra superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a I'Administració Pública i haura de 
desenvolupar-se en horari no coinciden! amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 
l'estricte compliment deis deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, 
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del Personal al Servei de I'Administració de la 

1. Generalitat i d'altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdra vigencia per canvi de lloc de treball 
municipal o per variació de les circumstancies relatives al mateix. DONAR-N E compte a la Comissió de 
Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

12.- (434/19) INICIAR l'expedient que té per objecte la contractació deis serveis d'assessorament, 
assistencia, representació i defensa en judici davant deis jutjats i tribunals deis ordres jurisdiccionals 
civil, penal, contenciós administratiu i social, i serveis de representació i defensa davant d'organs i 
tribunals administratius i constitucionals, amb núm. de contracte 19001424, mitjangant tramitació 
ordinaria, ambla utilització del procediment obert, amb un valor estimat de 673.968,71 euros i amb un 
pressupost total de licitació de 370.682,78 euros, IVA inclos, determina! en !unció de preus unitaris, 
distribu'it en els següents lots: Lot 1: Civil, Mercantil i Concursa!, per un import de 48.400,00 euros IVA 
inclos; Lot 2: Social, per un import de 80.282,78 euros IVA inclos; Lot 3: Penal, Tribunal de Comptes i 
d'altres organs administratius, per un import de 121 .000,00 euros IVA inclos; Lot 4: Contenciós 
administratiu i d'altres organs administratius, per un import de 121 .000,00 euros IVA inclos; APROVAR 
les actuacions preparatories efectuades, el plec de clausules administratives particulars i el plec de 
prescripcions técniques reguladors del contracte; .CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; 
AUTORITZAR l'esmentada quantitat amb carrec a la/es partida/es i al/s pressuposUos que s'indiquen 
en aquest document amb el següent desglossament: pressupost net 306.349,40 euros; tipus impositiu 
del 21% d'IVA, i import de I'IVA de 64.333,38 euros; condicionada a !'existencia de credit adequat i 
suficient en el/s pressuposUos posteriors a !'actual. DONAR compte d'aquest contracte a la Comissió 
de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.' 
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13.- (0025/17) PRORROGAR per un període compres des del 2 de maig de 2019 fins 1'1 de maig de 2021, 
el contracte 16005829-002 que té per objecte el servei de producció de peces multimedia, audiovisuals i 
fotografíes, per donar suport a la Direcció de Comunicació de I'Ajuntament de Barcelona, adjudica! a 
!'empresa Goroka Contents SL, amb CIF B63764476, per un import total d'1.452.000,00 euros (IV A 
inclós), d'acord amb els informes, i la conformitat del contractista, incorporal en l'expedient. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import d'1.452.000,00 euros, IVA 
inclós, amb carrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest document, condicional a 
!'existencia de credit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici posterior a l'actual. DONAR 
compte d'aquesta Resolució a la Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

14.- (0279/19) APROVAR el Model de Protocol de Memorandum d'Entesa amb centres d'innovació (i.lab). 
per establir les arees generals de col·laboració, tipus d'activitats per posar-la en practica i les vies per 
assegurar la comunicació i coordinació entre les parts. FACULTAR la comissionada de Tecnología i 
lnnovació Digital, Sra. Francesca Bria, per a la formalització deis convenís específics que es 
desenvolupin en aplicació d'aquest model. DONAR compte a la Comissió de Presidencia, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

15.- (389/19) APROVAR el Conveni de col·laboració entre el Consorci Administració Oberta de Catalunya i 
I'Ajuntament de Barcelona pel !raspas del sistema d'identificació i signatura digital al móbil-(mobileiD). 
FACULTAR l'lm. Sr. Gerardo Pisarello Prados, Primer Tinent d'Aicaldia de I'Ajuntament de Barcelona, 
per a la signatura de l'esmentat acord, així com la de tots aquells documents que se'n. puguin derivar. 
DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

16.- (EM 2019-03/07) CONSTITUIR el grup de treball pera l'establiment del sistema de supervisió continua 
de les entitats dependents de I'Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb l'article 81.2 de la Llei 
40/2015, d'1 d'octubre, de regim jurídic del sector públic i els articles 71 i 75 de la Llei 1/2006, de 13 de 

· man;;, perla qual es regula el regim especial del municipi de Barcelona. DESIGNAR com a membres les 
persones titulars de les Gerencies i órgans directius següenls, les quals podran delegar la seva 
assistencia: - Gerencia Municipal, - Gerencia de Presidencia i Economía, - Gerencia d'Ecologia Urbána, 
- Secretaria General, - lntervenció General, - Direcció de Serveis Jurídics, - Direcció d'Empreses, 
Entitats Municipals i Recursos, que assumira les tasques de suport al funcionament del Grup de Treball. 
També podran assistir a les sessions del Grup de Treball les persones designades per la Gerencia 
Municipal. PUBLICAR a ia gaseta municipal aquest acord. 

17.- INFORMAR favorablement les actuacions d'inversions relacionades en el document de 14 de marg de 
2019. 

18.- (2019/23) APROVAR el conveni de col·laboració entre I'Ajuntament de Barcelona i Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals SA per la realització del Projecte Programa Televisiu Revolució 4.0., dirigit a 
visibilitzar !'ecosistema emprenedor de Barcelona, a través deis principals agents públics i privats, que 
instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjangant concessió directa i amb caracter 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 I'Ajuntament de 
Barcelona, per un import de 50.000,00 euros que representa el16,65% del projecte; DECLARAR la no
inclusió en convocatoria pública per raons d'interes públic justificades en !'informe que consta a 
l'expedient; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 50.000,00 euros amb carrec a la partida 
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corresponent del pressupost de l'any 2019; REQUERIR l'entitat beneficiaria per tal que, en un termini no 
superior a tres mesas a comptar des de la finalització de l'activitat subvencionada, presentí la justificació 
de l'aplicació deis fons rebuts; FACULTAR el Primer Tinent d'Aicaldia, lm. Sr. Gerardo Pisarello Prados, 
pera la signatura del conveni; DONAR-N E compte a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

19.- (3-037/2019) APROVAR l'expedient núm. 3-037/2019 de modificacions de credit, consisten! en 
transferencies de credit de la prorroga del Pressupost General de I'Ajuntament de Barcelona de 
l'exercici 2018 per a l'exercici 2019, per import de 3.609.384,23 euros, per fer front a les diverses 
actuacions inversores, de l'lnstitut Municipal d'Urbanisme, que van ser informades en Comissió de 
Govern de 28 de febrer de 2019, de conformitat ambla documentació i ambla distribució d'aplicacions 
pressupostaries que consta a l'expedient, referencia comptable núm. 19022691; i PUBLICAR aquest 
acord a la Gaseta Municipal 

20.- (3-039/2019) APROVAR l'expedient núm. 3-039/2019 de modificacions de credit, consisten!. en 
transferencies de credit de la prórroga del Pressupost General de I'Ajuntament de Barcelona de 
l'exercici 2018 pera l'exercici 2019, d'import 1.205.150,99 euros, per atendre transferencies de credit 
de diversos orgimics de conformitat amb la documentació i amb la distribució d'aplicacions 
pressupostaries que consta a l'expedient, referencia comptable núm. 19030191; i PUBLICAR aquest 
acord a la Gaseta Municipal. 

ÁREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ 1 TRANSPARENCIA 

21.- (18005114 (0013/19) INICIAR l'expedient pera la contractació del servei pera la gestió, l'elaboració i 
emissió de les propostes d'informes d'arrelament social, necessaries per a l'autorització de residencia 
temporal per raons d'arrelament, que es tramiten davant de la Generalitat; oferir informació i 
assessorament sobre qüestions específiques, relatives a la tramitació deis informes d'arrelament social i 
altres qüestions relacionades en materia d'estrangeria i en les tasques per gestionar, elaborar i tramitar 
el Document municipal de ve'lnatge, amb núm. de contracte 18005114, mitjanvant tra.mitació ordinaria, 
ambla utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 675.033,40 euros (IV A 
inclós) i un valor estima! d'1.232.959,44 euros; APROVAR les actuacions preparatóries efectuades, .el 
plec de clausules administratives particulars, el plec de prescripcions tecniques reguladors del contracte 
i documentació annexos; CONVOCAR la licitació pera la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada 
quantitat amb carrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb el 
següent desglossament: pressupost net 557.878,84 euros i import de I'IVA de 117.154,56 euros; 
condicionada a l'existéncia de credit adequat i suficient en el/s pressuposUos corresponenUs ates que 
l'execució d'aquest contracte s'iniciara l'exercici següent a la seva autorització. DONAR-NE compte a la 
Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

22.- (0375/19) APROVARel Conveni de col·laboració entre l'lnstitut pera la Cultura Democratica a I'Era 
Digital, NIF G62138946, i I'Ajuntament de Barcelona perla Bústia Etica i de Bon Govern. FACULTAR a 
l'lm. Sr. Jaume Asens Lladra, Tercer Tinent d'Aicaldia de I'Ajuntament de Barcelona, pera la signatura 
de l'esmentat acord, així com la de tots aquells documents que se'n puguin derivar. DONAR-NE compte 
a la Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

Districte de Ciutat Vella 

23.- (20145002) ACORDAR la continurtat del contracte del servei relatiu a la concessió pera la gestió del 
Centre Cívic Barceloneta, contracte número 14C00011, adjudica! a Progess SL (Projec.Gestió Serveis 
Socials SL), NIF B59960526, pe(raó d'interes públic i per tal de garantir la continuHat deis serveis del 
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Centre Cívic 8arceloneta, del Districte de Ciutat Vella, de 1'1 d'abril al 30 de juny del 2019; 
AUTORITZAR i .DISPOSAR la despesa per un impar! maxim de 97.118,96 euros, a carrec del 
Pressupost de 2019, en concepte de subvenció maxima per mantenir l'equilibri economic, aplicació 
pressupostaria D/0601/48998/33711, a favor de Progess SL (Projec. Gestió Serveis Socials SL), NIF 
859960526; REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini maxim de 15 dies habils següents a la 
recepció d'aquesta notificació, comparegui per formalitzar la continu'itat del contracte a les 
dependéncies del Districte de Ciu!él! V ella; DONAR-N E compte a la Comissió de Drets Socials, .Cultura i 
Esports. 

24.- (20145003) ACORDAR la continu'itat del contracte del servei relatiu a la concessió pera la gestió de 
serveis públics de dinamització i promoció de la gen! gran del Districte de Ciutat V ella i per a la gestió 
deis casals municipals de gen! gran: Josep Trueta, Pati Llimona, Josep Tarradellas, Comerc;: i 

· Mediterrania, contracte número 14C00007, adjudica! a Esport3 Serveis Alternatius SL, NIF 862068713, 
per raó d'interés públic i per tal de garantir la continu'itat deis serveis deis diferents casals de gen! gran 
del Districte de Ciutat Vella, des de 1'1 d'abril al 30 de juny del 2019; AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa per un impar! maxim de 138.908,96 euros amb carrec al Pressupost del2019 en concepte de 
subvenció maxima per mantenir l'equilibri economic, aplicació pressupostaria D/0601/48999/23232, a 
favor d'Esport3 Serveis Alternatius SL, NIF 862068713. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el 
termini maxim de 15 dies habils següents a la recepció d'aquesta notificació, comparegui per formalitzar 
la continu'itat del contracte a les dependéncies del Districte de Ciutat Vella. DONAR-NE compte a la 
Comissió de Drets Socials, Culturá i Esports. 

25.- (20155004) ACORDAR la continu'itat del contracte del servei relatiu a la concessió pera la gestió i. 
explotació del Centre Cívic Drassanes, contracte número 14C00031, adjudica! a Progess SL (Projec. 
Gestió Serveis Socials, SL), NIF 859960526, per raó d'interés públic i per tal de garantir la continu'itat 
deis serveis del Centre Cívic Drassanes, del Districte de Ciutat Vella, de 1'1 d'abril al 30 de juny del 
2019; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un impar! maxim 108.964,38 euros en concepte de 
subvenció maxima per manten ir l'equilibri economic, aplicació pressupostaria D/0601/48998/33711, a 
favor de Progess SL (Projec. Gestió Serveis Socials SL), NIF 859960526; REQUERIR l'adjudicatari per 
tal que, en el termini maxim de 15 dies hilbils següents a la recepció d'aquesta notificació, comparegui 
per formalitzar la continu'itat del contracte a les dependéncies del Districte de Ciutat V ella; DONAR-N E 
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

26.- (20155005) ACORDAR la continu'itat del contracte del servei relatiu a la concessió per a la gestió i 
explotació del Centre Cívic Convent San! Agustí, contracte número 14C00032, adjudica! a Transit 
Projectes SL, NIF 859489351, per raó d'interés públic i per tal de garantir la continu'itat deis serveis del 
Centre Cívic Convent San! Agustí, del Districte de Ciutat Vella, des de 1'1 d'abril i fins al 30 de juny del 
2019; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un impar! maxim de 97.107,00 euros a carrec al 
Pressupost del 2019 en concepte de subvenció maxima per mantenir l'equilibri economic, aplicació 
pressupostaria D/0601/48998/33711, a favor de Transit Projectes SL, NIF 859489351; REQUERIR 
l'adjudicatari per tal que, en el termini maxim de 15 dies habils següents a la recepció d'aquesta 
notificació, comparegui per formalitzar la continu'itat del contracte a les dependéncies del Districte de 
Ciutat Vella; DONAR-N E compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

27.- (20155006) ACORDAR la continu'itat delcontracte del servei relatiu a la concessió pera la gestió i 
explotació del Centre Cívic Pati Llimona, contracte número 14C00033, adjudica! a Transit Projectes SL, 

. NIF 859489351, per raó d'interés públic i per tal de garantir la continu'itat deis serveis del Centre Cívic 
Pati Llimona del Districte de Ciutat Vella, des de 1'1 d'abril i fins al 30 de juny de 2019; AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa per un impar! maxim de 83.213,83 a carrec al Pressupost del 2019 en 
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concepte de subvenció max1ma per mantenir l'equilibri econom1c, aplicació pressupostaria 
D/0601/48998/33711, a favor de Transit Projectes SL, NIF B59489351; REQUERIR l'adjudicatari per tal 
que, en el termini maxim de 1.5 dies habils següents a la recepció d'aquesta notificació, comparegui per 
formalitzar la continu'itat del contracte a les dependencies del Districte de Ciutat Vella; DONAR-NE 
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Districte de Sants-Montju'ic 

28.- (20192004) APROVAR el conveni a subscriure entre I'Ajuntament de Barcelona-Districte de Sants
Montju'ic i la Federació Taula d'Esport de la Marina, NIF G-67058065, del Districte de Sants-Montju'ic, 
per a la gestió cívica del poliesportiu la Marina, equipament de titularitat municipal, ubica! al carrer de · 
I'Energia 21-35, del Districte de Sants-Montju'ic, d'acord amb el projecte de gestió presenta!; 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa en concepte de subvenció per un import de 82.906,53 euros 
duran! la vigencia del conveni amb carrec als pressupostos i partides indicades en aquest mateix 
document, a favor de la Federació Taula d'Esport de la Marina, NIF Gc67058065, condicional a 
!'existencia de credit adequat i suficient en la partida número 48903-34211-0603 de l'exercici 
corresponent, per al desenvolupament del projecte de gestió cívica del poliesportiu la Marina; 
ATORGAR una subvenció, mitjangant concessió directa a la Federació Taula d'Esport de la Marina, NIF 
G-67058065, per un import de 82.906,53 euros duran! la vigencia del conveni per al desenvolupament 
del projecte de gestió cívica del poliesportiu la Marina, d'acord amb els art. 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 de 
subvencions; DECLARAR, la no-inclusió en procediment de pública concurrencia per les raons 
justificades a !'informe que consta a l'expedient; REQUERIR l'entitat gestora per tal que, en el termini de 
5 dies habils, comparegui a les dependencies municipals per la signatura del conveni de formalització 
de la gestió cívica; REQUERIR l'entitat gestora per tal que, en el termini maxim de 3 mesos de la data 
de finalització de l'activitat, presentí justificació amb un compte justificatiu que haura. d'incloure la 
memoria d'actuació i memoria justificativa del cost total del projecte; FACULTAR, per a la seva 
signatura a la lma. Sra. Laura Pérez Castaño, Regidora del Districte de Sants-Montju'ic i DONAR-NE 
compte a la Comissió de de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Districte de Nou Barris 

29.- (08/20180083) APROVAR el conveni de col·laboració entre I'Ajuntament de Barcelona i l'entitat Cívic 
lniciatives Sociales y Empleo, Centro de Iniciativas del voluntariado ciudadano de Barcelona, amb NIF 
859335166, per al desenvolupament del Projecte Nou Barris Conviu, que instrumenta l'atorgament 
d'una subvenció excepcional, mitjangant concessió directa, per un import de 320.000,00 euros, 
equivalen! al 80% del costtotal del projecte (400.000,00 euros) i una durada fins al 30 de setembre de 
2020, 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 I'Ajuntament de 
Barcelona, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 201 O. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa per un import de 320.000,00 euros, essent per l'any 2019 l'import de 190.000,00 euros 
(130.000,00 a carrec de la partida 489.03-232.61-06-08 i 60.000,00 euros a carrec de la partida 489.03-
153.61-06.08) i per l'any 2020 l'import de 130.000,00 a carrec de la partida 489.03-232.61-06.08, a 
favor de l'entitat Cívic lniciatíves Sociales y Empleo, Centro de Iniciativas del voluntariado. ciudadano de 
Barcelona, amb NIF 859335166, per subvencionar l'execució del projecte esmentat. DECLARAR la no
inclusió en convocatoria pública per raons d'interes públic justificades a !'informe que consta a 
l'expedient. REQUERIR l'entitat beneficiaria per tal que, en el termini maxim de 3 mesos a partir de la 
data de finalització del projecte subvenciona!, presentí la justificació de la subvenció rebuda en els 
termes fitxats al conveni. FACULTAR pera la signatura de l'esmentat conveni la lma. Sra. Janet Sanz 
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Cid, Regidora del Districte de Nou Barris. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports. 

Districte de San! Andreu 

30.- (09-CONV-588119) APROVAR el conveni de col·laboració entre I'Ajuntament de Barcelona -Districte de 
San! Andreu- i la Federació d'Entitats S6cio-Culturals Espai 30, per a la realització del projecte 
sociocultural "Espai 30-La Sagrera", al Districte de San! Andreu, amb durada des de la signatura del 
conveni fins el 31 de desembre de 2020. ATORGAR una subvenci6 extraordinaria mitjangant concessió 
directa, a favor de Federació d'Entitats S6cio-Culturals Espai 30 amb NIF G66694209, per un import de 
43.738,72 euros, pera l'anualitat 2019 i de 43.738,72 euros pera l'anualitat 2020, equivalen! al74,74% 
del cost total del projecte, d'acord amb l'establert als articles 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 de subvencions de 
I'Ajuntament; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 87.477,44 euros, desglossada en 43.738,72 
euros per la prorroga del pressupost general de I'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2018 per a 
l'exercici 2019 i 43.738,72 euros per a l'exercici 2020 i amb carrec a la partida 48903192416, 
condiciona! a !'existencia de crédit suficient i adequat pel pressupost posterior a !'actual. REQUERIR 
l'entitat beneficiaria per tal que, abans del 31 de marg de 2020, presentí la justificació deis fons rebuts, 
mitjangant un compte justificatiu simplifica!, d'acord amb el qué estableix l'article 1 Dé de la Normativa 
general de subvencions de I'Ajuntament de Barcelona. FACULTAR la regidora del Districte de San! 
Andreu, lma. Sra. Laia Ortiz i Castellví, per a la signatura de l'esmentat conveni, així com la de tots 
aquells documents que se'n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

ÁREA D'ECOLOGIA, URBANISME 1 MOBILITAT 

31:- (BC 2019/033) APROVAR inicialment el Segon Projecte Constructiu Base de carrils bicicleta de la ciutat 
de Barcelona. Millores i connexions. Xarxa secundaria, d'iniciativa municipal, d'acord amb !'Informe 
Técnic del Projecte, que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduil, 
per un import de 9.384.304,43 euros el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclos, d'acord amb all6 
que preveu l'artícle 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei Municipal i de régim local de Catalunya (TRLMRLC); i SOTMETRE'L a informació pública duran! un 
termini de 30 dies habils, a comptar a partir del día següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de 
la Provincia de Barcelona (BOPB) i en un deis diaris de més circulació de Catalunya, termini duran! el 
qual es podra examinar i formular-hiles al·legacions pertinents. 

32.- (2016 SD 0156 PB) APROVAR definitivament el Conveni de col·laboració entre I'Ajuntament de 
Barcelona i Endesa Distribución Electrica, SLU pel desenvolupament de la nova extensió de la xarxa 
prevista en el Pla Especial d'lnfraestructures de la Marina del Pral Vermell de la Modificació del Pla 
General Metropolita (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 
10.321.469,38 euros (21% IVA inclos) amb el benentés que, els compromisos adquirits en el mateix 
formen par! deis costos d'urbanització de tot l'ambit abans referí! tal i com s'estableix en el Pla Especial 
d'lnfraestructures, aprovat definitivament per acord del Plenari del Consell Municipal en sessió del día 
25 de gener de 2019, la gestió i execució deis quals sera portada a terme per l'lnstitut Municipal 
d'urbanisme d'acord ambles atribucions establertes en el seu objecte social. FACULTAR en el Gerent 
d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Jordi ·Campillo Gámez, la signatura del present conveni i deis acles 
que es derivin amb el benentés que el desplegament del seu contingut queda supedita! a l'executivitat 
del Pla Especial que, al seu torn, es troba condicionada a l'aprovació definitiva, per part de la 
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Subcomi~sió d'Urbanisme del municipi de Barcelona, de l'expedient relatiu a la MPGM per a l'ajust del 
Pla de la Marina del Pral Vermell, a la zona Franca, d'iniciativa municipal i a la seva publicació al Diari 
oficial corresponent. TRAMETRE una copia compulsada del conveni signa! a la Direcció General de 
Relacions lnstitucionals i al Departament d'Afers i Relacions lnstitucionals i Exteriors i Transparencia, 
en compliment de l'article 110.3 de la Llei 26/201 O, 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. 
NOTIFICAR el present acord als interessats als efectes corresponents. DONAR-NE compte a la 
Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

Districte de Ciutat V ella 

33.- (19PL16666) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta Municipal de 
Barcelona, el Pla de Mi llora Urbana per a l'ajust d'alineacions de l'avinguda de les Drassanes al Portal 
de La Pau; d'iniciativa municipal; EXPOSAR-LO al públic pel termini d'un mes; SOTMETRE'L al Consell 
Municipal pera la seva aprovació definitiva; i DONAR-N E compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat. 

34.- (19PL 16687) SUSPENDRE l'aprovació inicial, de conformitat amb l'article 89.2 del Text Refós de la Llei 
d'Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost), del Pla Especial Urbanistic per a un centre 
residencial pera gent gran, situat al carrer Ginebra 4; promogut per Llonguering S .L., atesa l'existéncia 
de deficiéncies d'acord amb els fonaments indicats a !'informe de la Direcció de Serveis de Planejament 
que consta a l'expedient i es dóna per reprodu'it a efectes de motivació; ADVERTIR als promotors del 
Pla, de conformitat amb l'article 95.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, que disposen d'un termini de tres mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació d'aquest acord, per instar la tramitació del. planejament de referencia d'acord 
amb alió disposat a !'informe de referencia; en cas que no ho facin, es declarara la caducitat de 
l'expedient administratiu i es procedira a l'arxiu de les actuacions i NOTIFICAR el present acord als 
promotors del Pla. 

Districte de I'Eixample 

35.- (19SD0022P) APROVAR la modificació del Projecte Executiu d'Urbanització de la finca situada a l'ambit 
interior de l'illa situada carrer Casp, 1-13 (aprovat definitivament per acord de la Comissió de Govern en 
sessió de 15 de maig de 2016 i publica! al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona de 20 de juny de 
2016) del Pla del Especial de Mi llora Urbana de la finca situada a l'ambit interior de l'illa situada carrer 
Casp, 1-13 (aprovat definitivament pel Plenari del Consell Municipal en sessió de 17 de setembre de 
201 i publica! al BOPB d'11 d'abril de 2011) promogut per Societat Casp 1-13 Barcelona, SL per un 
import de 580.660,03 euros (PEC), e121% de l'imposl sobre el valor afegit (IV A) inclós, d'acord ambles 
condicions que consten a !'informe de conformitat técnica (ITP) de 7 de febrer de 2019 amb classificació 
B, que consta a l'expedient i que es dóna per reprodu'it, de conformitat amb 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 régim local de 
Catalunya. PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB) i en 
un deis diaris de més circulació de la provincia. NOTIFICAR-LO als interessats en aquest procediment. 
DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

36.- (2BC 2018/129) APROVAR definitivament el Projecte d'adequació interior i reforma peral nou servei 
d'espai de cures i direcció de salut al carrer Viladomat 127, al Districte de I'Eixample de Barcelona, 
d'iniciativa municipal, d'acord amb !'informe de Conformitat Técnica del Projecte que figura a l'expedient 
admiriistratiu i que a aquests efectes es dóna per reprodu'it, amb un pressupost de 744.747,46 euros, 
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IVA del 21% inclós, d'acord amb alió 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 régim local de Catalunya; PUBLICAR 
aquest acord al Butlleti Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler 
d'Anuncis de I'Ajuntament. 

37.- (2BC 2018/130) APROVAR definitivament el Projecte d'adequació interior peral nou servei d'atenció a 
la dependencia (zona 1), Ciutat Vella, Sants, Les Corts i Sarria, al carrer Viladomat 127 de Barcelona, 
del Districte de I'Eixample, d'iniciativa municipal, d'acord amb !'informe de Conformitat Técnica del 
Projecte que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduH, amb un 
pressupost de 509.124,02 euros, IVA del 21% inclós, d'acord amb alió 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 régim 
local de Catalunya; PUBLICAR aquest acord al Butlletl Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB), a. 
la Gaseta Municipal i al Tauler d'Anuncis de I'Ajuntament. 

38.- (2BC 2018/014) APROVAR inicialment el Projecte executiu de la reforma i adequació d'un local per als 
serveis d'intervenció social, en l'espai públic' al carrer Casp, 126, al Districte de I'Eixample de 
Barcelona, d'iniciativa munic;ipal, d'acord amb !'Informe de Conformitat Técnica del Projecte que figura a 
l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduH, amb un pressupost d'1 .330.017,50 
euros, el 21% .de l'impost del valor afegit (IV A) inclós, d'acord amb alió que preve u 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 régim 
local de Catalunya; SOTMETRE'L a informació pública, durant un termini de 30 dies Mbils, a comptar a 
partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB), 
termini durant el qual es podra examinar i formular-hiles al·legacions pertinents. 

Districte d'Horta-Guinardó 

39.-. (7BD 2016/146) APROVAR definitivament I'Adaptació del Projecte executiu i estudi basic de seguretat i 
salut d'arranjament de l'espai lliure situat al carrer Alguer 33-35, al barrí del Carmel, al Districte d'Horta
Guinardó de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb !'Informe Técnic del Projecte que figura a 

' l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduH, amb un pressupost de 280.155,83 
euros el 21% de l'impost del valor afegit (IV A) inclós, d'acord amb alió que preveu l'article 72 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qua! s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; 
PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB), a la Gaseta·Municipal i 
al Tauler d'Anuncis de I'Ajuntament i DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat. 

40.- (18 SD 0082 PU) APROVAR definitivament, el Projecte executiu d'urbanització deis entorns del Mercat 
de la Vall d'Hebron de l'ambit de la Modificació de Pla General Metropolita per la Remodelació del 
Mercat de la Val! d'Hebron ap,rovat definitivament per la Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona de 27 
de julio! de 2016 (publicat als efectes de la seva executivitat al DOGC del 19 de setembre de 2016), 
d'iniciativa municipal, promogut per l'lnstitut Municipal de Mercats de Barcelona; d'acord amb !'Informe 
Técnic del Projecte (ITP amb qualificació B) de 19 d'octubre de 2018 i amb !'informe d'Auditoria de 
setembre de 2018 que figuren a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es donen per 
reproduHs, amb pressupost de 2.477.750,46 euros, el 21% de l'impost del valor Afegit (IVA) indos 
d'acord amb alió 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 régim local de Catalunya. PUBLICAR el present acord al Butlletí 
Oficial de la Provincia de Barcelona i en un deis diaris de majar circulació de la provincia, 
COMUNICAR-HO a les dependéncies interessades en aquest procediment. DONAR-NE compte a la 
Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 
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Districte de Sant Andreu 

41.- (18SD0199 PU) APROVAR definitivament, la modificació del Projecte d'Urbanització del Pla de Millora 
Urbana del Sector entorn Sagrera PAU 1 i PAU 2, aprovat per acord de la Comissió de Govern de 19 de 
juliol de 2012 (publica! al BOP de 18 de setembre de 2012) en relació amb la Separata corresponent als 
ambits A i D (parcial) que té per objecte el Projecte constructiu d'urbanització deis carrers Gran de la 
Sagrera Garcilaso i Berenguer de Palou entre els carrers de Costa Rica i Ferran Turné (PAU 1 parcial), 
el qual Projecte d'urbanització desenvolupa el l'esmentat PMU del sector entorn Sagrera, aprovat pel 
Plenari del Consell Municipal en sessió de 30 de novembre de 2007 (publiciü als efectes de la seva 
executivitat al BOP de 26 de desembre de 2007), tot aixó d'acord amb !'Informe Técnic del Projecte 
(ITP amb qualificació B) de 26 de novembre de 2018 que figura a l'expedient administratiu i que a 
aquests efectes es dona per reprodu'lt, amb pressupost de 6.212.046,95 euros (21% IVA inclós) ambla 
finalitat d'adequar el projecte a la normativa técnica vigent i als nous plecs de condicions técniques deis 
diferents REP's responsables d'Espai Públic, d'acord amb. alió 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 régim local de 
Catalunya. PUBLICAR el present acord al Butlleti Oficial de la Provincia de Barcelona i en un deis diaris 
de majar circulació de la provincia. COMUNICAR-HO a les dependéncies interessades én aquest 
procediment. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

42.- (19PL 16665) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta Municipal de 
Barcelona, el Pla Especial Urbanistic pera la regulació deis habitatges dotacionals i els equipaments a 
la carretera de Ribes 53-65, Trinitat Vella, Districte de Sant Andreu; promogut per l'lnstitut Municipal de 
I'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona; EXPOSAR-LO al públic pel termini d'un mes; SOTMETRE'L al 
Consell Municipal per a la seva aprovació definiíiva; i DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat. 

ELSECRETARIGENERAL 
Jordi Cases i Paliares 
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