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Ref:CG 16/16 

 

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

Barcelona, el dia 5 de maig de 2016 s'hi reuneix la Comissió de Govern en sessió 

ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. Alcaldessa, Ada Colau Ballano. Hi 

concorren els Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents/tes d'Alcaldia, Gerardo Pisarello 

Prados, Laia Ortiz Castellví, i els Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. Regidores, 

Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez Castaño, Josep Ma. 

Montaner Martorell i Eloi Badia Casas, assistits pel Secretari General, Sr. Jordi 

Cases i Pallarés, que certifica. 

 

 Excusen la seva absència l’Im. Sr. i la Ima. Sra. Tinents d’Alcaldia  

Jaume Asens Llodrà i Janet Sanz Cid i la Ima. Sra. Regidora Mercedes Vidal 

Lago. 

 

 També hi és present el Gerent Municipal, Sr. Jordi Martí Grau. 

 

 Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a 

les 9.30 hores. 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

 Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 28 d’abril de 

2016, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i 

S'APROVA. 

 

B) Part Informativa 

 

a) Despatx d'ofici 

 

En compliment dels Decrets d’Alcaldia, de 13 i 25 de juny de 2015, ES 

COMUNIQUEN les resolucions següents: 

 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 

1.- PATSA  (2016PATSA055AM) Resolució de l’apoderat del Parc d’Atraccions del 

Tibidabo, SA, de 23 de març de 2016, que FIXA en el Plec de condicions 

particulars els criteris de solvència econòmica i financera i tècnica i professional i 

els seus mitjans d’acreditació; APROVA el Plec de condicions particulars que 

incorpora les condicions de solvència fixades en aquesta licitació i aprova el plec 

tècnic i contracte tipus de la licitació per a l’adjudicació de l’Acord marc per 

l’homologació de proveïdors per l’execució d’obres menors de conservació i de 

paleteria (treballs de paleta) de petit format, a les instal·lacions de Parc 

d’Atraccions del Tibidabo; APROVA els criteris de selecció i valoració de les 

ofertes de la licitació per a l’adjudicació; i, INICIA la licitació del contracte 

mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, regulació no harmonitzada, 

per un pressupost d'1.751.475,00 euros (IVA inclòs), i un termini d’execució de 4 

anys. 
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2.- BSM (2015CONS111AM) Resolució del director general de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA, de 9 de març de 2016, que EXCLOU del procediment de licitació 

relatiu a l’Acord Marc per a la homologació de proveïdors per el subministrament 

d’articles de material elèctric per a BSM a l’empresa SESAELEC (Suministros de 

Electricidad y Materiales SA) i a l’empresa Grup Muntaner Electro (Muntaner 

Electro Paral·lel SL), segons motivació que consta en la mateixa resolució; i, 

DESIGNA a les empreses  Sanitarios Bosco SA, Inserty Instal·lacions SL, Cobra 

instalaciones y servicios SA de conformitat amb el que estableix el Plec de 

Clàusules Particulars, com a proveïdor homologat en l’Acord Marc relatiu a la 

homologació de proveïdors d’articles de pintura per a BSM per un termini de 4 

anys i per un pressupost d'1.778.700,00 euros, IVA inclòs. 

 

3.- BSM (2016AO23ING) Resolució del director general de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA, de 9 de març de 2016, que ADJUDICA el Contracte relatiu al 

patrocini amb exclusiva de venda de producte: cervesa i aigua mineral a les 

instal·lacions de l’Anella Olímpica a l’empresa SA Damm, CIF –A-08000820, 

amb  domicili al carrer Roselló núm. 515, 08025 Barcelona per un termini 

d’execució  de 2 anys i pels següents imports: cànon fix: 730.000,00 (sense IVA) i 

d’acord amb el següent desglossament: pel primer any: 360.000,00 (sense d’IVA); 

pel segon any: 370.000,00 (sense IVA); en cas, de ser acordada la primera 

pròrroga el cànon fix per l’anualitat corresponent serà de 380.000,00 (sense IVA), 

i en cas de ser acordada la segona pròrroga el cànon fix per l’anualitat 

corresponent serà de 390.000,00 (sense IVA). I cànon variable serà el 

corresponent a aplicar l’import unitari de 0.04 (sense IVA) per espectador essent 

el topall màxim d’espectadors de 600.000 per el primer any i de 750.000 pel 

segon any. 

 

4.- BSM (2016SIST058S) Resolució del director general de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA, de 22 de març de 2016, que FIXA en el plec de condicions 

particulars els criteris de solvència econòmica i financera i tècnica i professional i 

els seus mitjans d’acreditació;  APROVA el Plec de condicions particulars que 

incorpora les condicions de solvència fixades en aquesta licitació i aprova el 

contracte tipus de la licitació per a l’adjudicació del contracte relatiu al 

subministrament del dret d’ús, actualització i suport tècnic de llicències Microsoft 

per a Barcelona de Serveis Municipals, SA; APROVA els criteris de selecció i 

valoració de les ofertes de la licitació; i INICIA la licitació del contracte 

mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, regulació harmonitzada, per 

un pressupost de licitació d'1.044.456,27 euros (IVA inclòs) i un termini 

d’execució de 3 anys. 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 

Districte de Sant Martí 

 

5.- BAGURSA (CPB 16020002) Anunci del director general de Bagursa, de 24 de febrer de 2016, 

pel que es convoca licitació per a l’adjudicació del “contracte relatiu a les obres 

del Projecte d’urbanització de la UA1 del PERI Diagonal-Poblenou, entre els 

carrers de Ciutat de Granada, Badajoz i Bolívia al Poblenou, (PMU de la meitat 

sud de l’illa delimitada per l’avinguda Diagonal i els carrers Badajoz, Bolívia i 

Ciutat de Granada)”. Tramitació ordinària. Procediment Obert. Pressupost base de 

licitació: 835.817,18 euros (IVA exclós). Termini d'execució sis mesos. 
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6.- BAGURSA (CPB 16010001) Anuncis del Director General de Bagursa d'11 de febrer, 16 de 

febrer i 24 de febrer de 2016 (els dos darrers rectificatoris) pel que es convoca 

licitació per a l'adjudicació del contracte relatiu a les obres del Projecte 

d'Urbanització de l'àmbit de la UA 5 i  entorns de la MPGM del carrer Perelló del 

front marítim del Poblenou. (VRPR) G-20_Fase 1 Àmbit de la UA5”. Tramitació 

Ordinària. Procediment Obert. Pressupost base de  licitació 607.258,93 (IVA 

exclós). Termini d'execució cinc mesos. 

 

b) Informes 

 

C) Part Decisòria 

 

a)  Propostes d'acord 

 

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

 

 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 

1.- (258/2016)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Margalida Ripoll 

Ferrer (mat. 74710) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, 

amb la categoria professional d’auxiliar administrativa, amb destinació al 

Departament de Recursos Interns del Districte de Ciutat Vella, on ocupa el lloc de 

treball de Suport 5 (90.50.GE.10), i l’activitat privada per compte d'altri com a 

redactora a l'empresa Comunicació Vinaria, SL. 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. 

 

2.- (337/2015 IMSS) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Eduard Canet Ríos 

(mat. 15050669) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, 

amb la categoria professional de tècnic superior en Gestió, amb destinació al 

Departament de Gestió Econòmica i Sistemes d'Informació de l’Institut Municipal 

de Serveis Socials de Barcelona, on ocupa el lloc de treball de Cap de 

departament 1 (codi 40.10.GE.10) i l’activitat privada per compte d'altri en 

l'empresa Gesfin Segur S.L. realitzant tasques d'administrador de finques. 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, 
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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.- (432/2016)  APROVAR les modificacions en l’organigrama de la Gerència de 

Presidència i Economia, i de la Gerència de Seguretat i Prevenció; assignant 

l’adscripció, denominació i funcions dels òrgans afectats, tal i com es detalla als 

annexos. PUBLICAR la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes 

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

Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

4.- (350/13)  PRORROGAR, a l'empara de l'article 303.1 del Text Refós de la LCSP i 

de conformitat amb la clàusula tercera del plec de clàusules administratives 

particulars, l’Acord Marc, amb número de contracte 13001043, que té per objecte 

la contractació de la gestió del compte de serveis dels viatges de l’Ajuntament de 

Barcelona adjudicat a Central de Viajes, S.A., per un termini d’un any comptat a 

partir del dia 16 de juny de 2016 i fins al 15 de juny de 2017, segons 

compareixença signada per l’empresa de data 7 de març de 2016. 

 

5.- (232/16)  INICIAR l'expedient per a la contractació de concertació de l'activitat 

sanitària de prevenció de riscos laborals i d'altres activitats sanitàries de 

l'Ajuntament de Barcelona i organismes associats, amb núm. de contracte 

16000873, mitjançant tramitació ordinària,  amb la utilització del procediment 

obert, i amb un pressupost total de licitació de 680.842,24 euros, exempt d'IVA, 

determinat en funció de preus unitaris; 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 la despesa, corresponent a l’Ajuntament de 

Barcelona, per un import de 559.165,05 euros, exempt d'IVA, amb càrrec a la/es 

partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document 

condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 

posterior/s a l'actual. 

 

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

el document de 5 de maig de 2016. 

 

7.- (2016/503)  APROVAR les següents modificacions de l’encàrrec a Barcelona de 

Serveis Municipals S.A. (BSM) relatiu a les actuacions i execucions d’obres en el 

Patrimoni Arquitectònic, Patrimoni Natural i entorns del Park Güell, aprovat per 

acord de la Comissió de Govern el 20 de maig de 2015, mantenint plena vigència 

la resta de condicions del mateix: a) Nomenar com a responsable del contracte a 

l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, en substitució d’Habitat Urbà; b) Fixar 

la durada de l’encàrrec fins al 31 de desembre de 2018; c) Fixar l’import de les 

actuacions i execucions d’obres a realitzar en 10.641.684,78 euros (IVA inclòs), 

d’acord amb el detall de l’annex I. 
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8.- (2016/506)  APROVAR la vinculació dels perfils de contractant de l’Ajuntament de 

Barcelona, incloent els corresponents de les entitats amb participació majoritària 

municipal, en la Plataforma de Serveis de contractació pública de la Generalitat de 

Catalunya als efectes d’inserir els anuncis de les licitacions i d’altres informacions 

segons requereix la normativa de contractació pública. AUTORITZAR la cessió 

de les dades de caràcter personal necessàries per la correcta prestació dels servei. 

 

9.- (E.08.6001.16) ADQUIRIR, a títol de compravenda, a la societat “Gescat vivendes en 

comercialització, SLU" (CIF B-64921091), l’habitatge de la finca situada al carrer 

d’Almansa núm. 82, 1-7 (identificat registralment com finca núm. 2392 del 

Registre de la Propietat núm. 13 dels de Barcelona), en virtut del dret de tanteig 

que ostenta la Generalitat de Catalunya i que exerceix en benefici de 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; APROVAR com a 

preu de la compravenda l’import de 37.000,00 euros; LLIURAR al Patronat 

Municipal de l’Habitatge la quantitat de 37.000,00 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; i INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat. 

 

10.- (E.09.6003.16) ADQUIRIR a títol de compravenda a l’entitat financera Catalunya Banc 

SA (CIF A-65587198) l’habitatge segon tercera, escala B, ubicat al carrer 

Penyíscola núm. 7, (finca registral 10598 del Registre de la Propietat núm. 2 de 

Barcelona), en virtut del dret de tanteig que ostenta la Generalitat de Catalunya i 

que exerceix en benefici de 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; APROVAR com a preu de la compravenda l’import de 105.000,00 

euros; LLIURAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 105.000,00 

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; i INSCRIURE-LA en el Registre de la 

Propietat. 

 

11.- (E.08.6020.16) ADQUIRIR a títol de compravenda a la societat Metros construidos, SL 

(CIF núm. B-63863997) l’habitatge de la finca situada a l’avinguda Rasos de 

Peguera núm. 65, 5-1 (identificat registralment com finca núm. 10074 del 

Registre de la Propietat núm. 13 dels de Barcelona), en virtut del dret de tanteig 

que ostenta la Generalitat de Catalunya i que exerceix en benefici de 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; APROVAR com a 

preu de la compravenda l’import de 43.000,00 euros; LLIURAR al Patronat 

Municipal de l’Habitatge la quantitat de 43.000,00 euros, amb càrrec a l’obligació 

reconeguda al seu favor per decret de 31 de desembre de 2014, assentament 
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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; i INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat. 

 

12.- (E.08.6021.16) ADQUIRIR a títol de compravenda a l’entitat financera Banco Bilbao 

Vizcaya Argentaria SA (CIF A-48265169) l’habitatge cinquè primera de la finca 

ubicada en el carrer Vallcivera núm. 26, (finca registral 27317 del Registre de la 

Propietat núm. 13 de Barcelona), en virtut del dret de tanteig que ostenta la 

Generalitat de Catalunya i que exerceix en benefici de 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; APROVAR com a preu de la compravenda 

l’import de 50.000,00 euros; LLIURAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la 

quantitat de 50.000,00 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; i INSCRIURE-LA 

en el Registre de la Propietat. 

 

13.- (EM 2016-05/10) ENCARREGAR, a l’empara del previst als articles 16.e) de la Llei 

22/1998, de 30 de desembre (Carta Municipal de Barcelona) i  49 Primer.16 del 

Reglament Orgànic Municipal, les funcions que el Consorci el Far realitza en 

l’àmbit de la gestió i recerca del litoral a BCASA, societat privada municipal de 

l’Ajuntament de Barcelona, en tant que les esmentades funcions estan incloses 

dins les activitats que constitueixen l’objecte social de la societat destinatària de 

l’encàrrec. 

 

14.- (3-039/2016)  APROVAR l’expedient núm. 3-039/2016 de modificacions de crèdit, 

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

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 

248.496,56 euros, per atendre transferències de crèdit a diversos orgànics, de 

conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 16042591; i 

PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 

15.- (20120727)  PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte que té 

per objecte la gestió de l’equipament integral Nou Barris: servei d’acolliment 

diürn i servei d’acolliment residencial nocturn de primera acollida per a persones 

sense sostre per a la seva inserció social, ubicat al carrer de Marie Curie núm. 20 

de Barcelona, durant el termini comprès entre l’1 de juny de 2016 i el 31 de 

desembre de 2016, adjudicat el 27 de febrer de 2013, a Creu Roja Espanyola a 

Barcelona, d’acord amb el que estableix la clàusula 3 del plec de clàusules 

administratives particulars, i atesa la conformitat del contractista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 23.2 i 278 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre, Text refós de la Llei de contractes del sector públic, per un import de 
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761.270,56 euros, exempt d’IVA. APROVAR la revisió de preus del contracte 

núm. 12004966 d’acord amb la clàusula 17 de plec de clàusules administratives 

particulars, que comporta una minoració de 2.413,08 euros, exempt d’IVA, la 

qual cosa implica que, a partir del dia 1 de juny de 2016, els preus unitaris 

d’aplicació seran els que es detallen a continuació: - Preu/mes servei d’allotjament 

nocturn i atenció socioeducativa i sanitària: 39.328,48 euros, exempt d’IVA-

Preu/mes servei del centre de dia: 26.387,98 euros, exempt d’IVA - Preu unitari 

del servei de manutenció i higiene nocturna i matinal: 7,6866 euros, exempt 

d’IVA - Preu unitari servei d’alimentació al migdia: 7,0286 euros, exempt d’IVA 

- Preu unitari del servei d’higiene diürn: 11,1453 euros, exempt d’IVA - Bossa de 

despeses per a necessitats peremptòries (bossa mensual orientativa): 333,33 euros, 

exempt d’IVA. AUTORITZAR I DISPOSAR, a favor de Creu Roja Espanyola de 

Catalunya, amb NIF núm. Q-2866011-G, la despesa de l’esmentat contracte per 

un import de 761.190,81 euros, exempt d’IVA, amb càrrec al Pressupost i Partida 

indicats en el document comptable. 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 del 

Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de Drets Socials (passeig de Sant Joan 

núm. 75, 9è). 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

16.- (20160101)  INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis de neteja de les 

instal·lacions del CAACB, la cura especialitzada dels animals que viuen al 

CAACB, i el foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars 

d'inserció al mercat laboral, amb núm. de contracte 16000743, mitjançant 

tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost 

total de licitació de 685.478,64 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 les 

partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb el 

següent desglossament: pressupost net 566.511,28 euros; tipus impositiu del 21% 

d'IVA, i import de l'IVA de 118.967,36 euros; condicionada a l'existència de 

crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual; DECLARAR la 

improcedència de la revisió de preus amb motiu de la clàusula 17 del PCAP; 

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

 

 ES RETIRA la proposta precedent. 

 

17.- (20160004)  FACULTAR al gerent d’Ecologia Urbana per seleccionar i convidar a 

presentar oferta als licitadors que obtinguin major puntuació, en aplicació d’allò 

assenyalat a les clàusules 4, 8 i 11 del PCAP del contracte núm. 15004487, 

expedient 20160004, relatiu als serveis de suport, assistència tècnica, 

assessorament en el seguiment i control de l'execució de les actuacions incloses en 

els següents àmbits (2016-2018), i el foment de l’ocupació de persones amb 

dificultats particulars d’inserció al mercat laboral: el protocol de tramitació de 

projectes i seguiment de les obres ordinàries d'infraestructures i/o elements 

d'urbanització, el Comitè i la Comissió d'Obres i Mobilitat i la Intervenció 

Municipal. 
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18.- (2016/047)  APROVAR les bases dels convenis: 1) de cessió d’ús d’instal·lacions i 

servitud de pas sobre terrenys (línies de baixa tensió); 2) de cessió d’ús de local 

per a centre de mesura (CCMM) i constitució de servitud d’energia elèctrica; 3) 

de cessió d’ús de local per a centre de transformació (CT) i constitució de servitud 

de pas d’energia elèctrica; 4) de cessió d’us d’instal·lacions i servitud de pas sobre 

terrenys (línies de mitja tensió); 5) de cessió d’ús d’instal·lacions i servitud de pas 

sobre terrenys (cel·les i línies de mitjana tensió del centre de mesura); i 6) de 

cessió d’ús d’instal·lacions i servitud de pas sobre terrenys (centre de 

transformació MT/BT); tots ells a favor d’Endesa Distribución Eléctrica, SL 

Unipersonal, d’acord amb l’article 16.k de la Carta municipal de Barcelona i la 

Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric; i FACULTAR als/les 

gerents territorials o sectorials corresponents, segons s’escaigui, per a aprovar i 

formalitzar el conveni específic que apliqui a les circumstàncies concretes les 

bases esmentades, tot això amb relació als projectes executius de les obres 

municipals d’import inferior a 500.000,00 euros (IVA inclòs), promogudes 

directament o a través dels ens instrumentals, la gestió de les quals s’encarregarà a 

la societat municipal BIMSA. 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

19.- (14GU70)  RESOLDRE les al·legacions presentades durant el termini d’informació 

pública del Projecte de Reparcel·lació del Polígon d’actuació urbanística del Pla 

de Millora Urbana de les finques 4, 6, 8, 10,12,14 i 16 del carrer Arc del Teatre i 

14, 16, 18, 20 i 22 del carrer Lancaster, modalitat cooperació, que va ser redactat 

d’ofici en execució de la Sentència de 18 de març de 2011 del Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 6 de Barcelona, recurs contenciós administratiu núm. 

461/2007-D, confirmada per la Sentència dictada el 27 de febrer de 2014 per la 

Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya, i aprovat inicialment el 17 de desembre de 2014, en el 

sentit que justificadament i raonada figura en l’informe de 2 de maig de 2016 de 

la Direcció de Gestió de Sòl de la societat Barcelona Gestió Urbanística SA, que 

consta en l’expedient i que en els seus propis termes es donen per reproduïts. 

APROVAR inicialment per segona vegada, 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 de Catalunya, modificat per la Llei 3/2012 del 22 de febrer, el 

Projecte de Reparcel·lació del Polígon d’actuació urbanística del Pla de Millora 

Urbana de les finques 4, 6, 8, 10,12,14 i 16 del carrer Arc del Teatre i 14, 16, 18, 

20 i 22 del carrer Lancaster, modalitat cooperació, redactat d’ofici en compliment 

de les sentències esmentades en l’apartat primer, i que incorpora les 

modificacions substancials derivades de les al·legacions presentades a la primera 

aprovació inicial més altres esmenes que consten en l’informe esmentat en 

l’apartat primer. SOTMETRE el Projecte de reparcel·lació a informació pública 

durant el termini d’un mes per al·legacions, mitjançant inserció d’anuncis al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un diari dels de més circulació de 

la província i al Tauler d’edictes de la Corporació, amb simultània audiència a les 

persones interessades pel mateix termini, amb notificació personal. 
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20.- (1BD 2015/135) APROVAR inicialment el projecte executiu de reforma de la planta 

soterrani, la planta baixa i part de la primera de l’edifici situat a l’avinguda de les 

Drassanes, 13-15, al districte de Ciutat Vella a Barcelona,  d’iniciativa municipal, 

d’acord amb l’Informe de Conformitat Tècnica del Projecte que figura a 

l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un 

pressupost de 908.524,75 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. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

21.- (15obo84)  APROVAR definitivament el “Projecte d’urbanització dels entorns de la 

UA-5 del PERI del Barri del Polvorí”, al Districte de Sants-Montjuïc, a 

Barcelona, d’iniciativa pública, d’acord amb l’informe Tècnic del Projecte de 3 de 

juny de 2015 i l’informe de la Directora de Serveis de Projectes i Obres de 

Bagursa de 20 de gener de 2016, que figuren a l’expedient administratiu i que a 

aquests efectes es donen per reproduïts, amb un import d’1.068.987,70 euros més 

el 21% d’IVA; d’acord amb allò que preveu l’art. 89.6 del Decret Legislatiu 

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

PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), 

en un diari dels de més circulació de la província, a la Gaseta Municipal, i al 

Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; NOTIFICAR-HO als interessats en aquest 

procediment; i ENCARREGAR a Bagur, SA la gestió de l’actuació. 

 

22.- (03-2015LL58228) ATORGAR la llicència d'obres a favor de la Societat Trafico de 

Mercancias, SA  per la construcció d'edifici logístic d'emmagatzematge i buidat, 

amb càrrega a bucs, de potassa i sal, incloent terminal ferroviària, urbanització de 

zona d'aparcament i càrrega i descàrrega exteriors i edifici d'oficines i serveis, 

segons plànols aprovats i prescripcions de la llicència, situat al Moll/ Álvarez de 

la Campa, num. 1. Condicions particulars de la llicència: Abans d'iniciar les obres 

caldrà comunicar-ne l'inici a l'Ajuntament i haver: Lliurat projecte executiu en 

pdf, visat, amb declaració responsable que acrediti que s'ajusta al projecte bàsic 

aprovat, així com la resta de la documentació relacionada a l'article 27.3 de 

l'Ordenança reguladora dels Procediments d'Intervenció Municipal en les Obres, 

aprovada en data 25 de febrer de 2011. Durant l'execució de les obres caldrà tenir 

en compte que: -Cal ajustar-se a les condicions assenyalades al Decret de 

Concessió de la llicència d'activitats 00-2015-0012. -Cal aplicar les condicions 

assenyalades a la llicència d'obres 10-2015LL58228/1, corresponent a la primera 

fase consistent en moviment de terres i execució de fonaments. -No s'admeten 

instal·lacions en façanes. Les instal·lacions necessàries per tal que l'edifici 

funcioni, han d'anar ubicades dins el cos principal d'edificació. -Les plaques solars 

han d'anar perfectament integrades a l'arquitectura, tant les fotovoltaiques com les 

tèrmiques de l'edifici d'oficines. -Cal posar-se en contacte amb el Cicle de l'Aigua 

(BCASA) per tal d'executar nou clavegueró. Un cop finalitzada l'obra, i per tal de 

poder comunicar la primera ocupació i utilització de l'edifici acabat, caldrà 

informar-ne a l'Ajuntament, i haver: -Justificat el compliment de totes les 



 

Ref:CG 16/16 

v.  5- 5- 2016 

 12: 29 

10 

condicions de la llicència. -Lliurat comprovant de transport i abocament de 

residus a gestor autoritzat. -Lliurat final d'obra visat i la documentació de l'obra 

executada, declaració responsable referent al final d'obra, així com la resta de 

documentació relacionada a l'article 56 de l'Ordenança Reguladora del 

Procediment d'Intervenció Municipal en les Obres aprovada en data 25 de febrer 

de 2011. -Obtingut informe favorable a l'execució de la instal·lació de captadors 

d'energia solar, per part de l'Agència de l'energia, segons condicions d'informe de 

24 de desembre de 2015. Caldrà incloure certificació energètica. -Reposat els 

possibles elements urbanístics afectats. -Lliurat acta del control inicial de 

l'activitat, incloent l'aparcament. A tal efecte cal d'aportar la documentació 

requerida en l'article 6 de l'ORCPI/08 i el corresponent pla de seguretat. -

Obtingut, si escau, la llicència del corresponent gual. Les que escaiguin de les 

assenyalades al dors del full. Termini d'inici de les obres: 12 mesos.  Termini 

d'execució de les obres: 18 mesos. 

 

Districte de Gràcia 

 

23.- (15obo88)  APROVAR definitivament el “Projecte d’urbanització de la zona verda 

de l’AA4 de l’avinguda Vallcarca”, al Districte de Gràcia, d’iniciativa pública, 

d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte de 12 de novembre 2015, que figura a 

l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, amb un 

import total de 806.140,78 euros, més el 21% d’IVA; d’acord amb allò que 

preveu l’art.  89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 

Text Refós de la Llei d’Urbanisme; i PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial 

de la Província de Barcelona (BOP), a la Gaseta Municipal, i al Tauler d’Anuncis 

de l’Ajuntament; NOTIFICAR-HO als interessats en aquest procediment; i 

ENCARREGAR a BAGUR, SA la gestió de l’actuació. 

 

Districte de Nou Barris 

 

24.- (04GU535)  APROVAR definitivament el compte de liquidació definitiu del Projecte 

de Reparcel·lació del Polígon d’Actuació del subàmbit de l’illa P íntegra i de l’illa 

Q parcial, inclòs en l’àmbit del Pla Especial de Reforma Interior per la 

remodelació de cinc illes al Turó de la Peira quantificat en 1.758.543,24 euros 

abans d’IVA, a l’empara de l’article 119 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme i l’article 162 del 

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 

d’urbanisme, amb un saldo de tancament zero. SOL·LICITAR al Sr. Registrador 

de la Propietat la cancel·lació de l’afecció de les finques de resultat al saldo del 

compte de liquidació provisional del Projecte de Reparcel·lació del Polígon 

d’Actuació del subàmbit de l’illa P íntegra i de l’illa Q parcial, inclòs en l’àmbit 

del Pla Especial de Reforma Interior per la remodelació de cinc illes al Turó de la 

Peira. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels 

diaris de major circulació de la província. NOTIFICAR-HO personalment a 

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

Mobilitat. 
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Districte de Sant Andreu 

 

25.- (04GU509)  APROVAR definitivament el compte de liquidació definitiu Text Refós 

del Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació 12 de la MPGM per la 

reordenació del Primer Cinturó entre l’avinguda Meridiana i el carrer Comtal de 

Barcelona, quantificat en 63.683,52 euros, abans d’IVA, a l’empara de l’article 

119 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de 

la Llei d’Urbanisme i l’article 162 del Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual 

s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, amb un saldo a favor dels 

propietaris per valor de 14.086,03 euros, abans d’IVA. SOL·LICITAR al Sr. 

Registrador de la Propietat la cancel·lació de l’afecció de les finques de resultat al 

saldo del compte de liquidació provisional del Text Refós del Projecte de 

Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació 12 de la MPGM per l’ordenació del Primer 

Cinturó entre l’avinguda Meridiana i el carrer Comtal de Barcelona. PUBLICAR 

aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de major 

circulació de la província. NOTIFICAR-LO personalment als interessats. 

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

 

26.- (15PL16293)  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 de Millora Urbana d’ordenació volumètrica del solar, situat a la cantonada 

dels carrers Santander i passeig de la Verneda promogut per Acciona 

Inmobiliaria, S.L.U. atesa l’existència de motius determinants de la suspensió de 

la seva aprovació, fonamentats  a l’informe de la Direcció de Serveis de 

Planejament que consta a l’expedient i es dóna per reproduït a efectes de 

motivació; ADVERTIR als promotors del Pla, de conformitat amb l’article 92.1 

de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 

Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que disposen d’un termini de 

tres mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació d’aquest acord, per 

resoldre les deficiències assenyalades a l’informe de referència; en cas que no ho 

facin, es declararà la caducitat de l’expedient administratiu i es procedirà a l’arxiu 

de les actuacions; NOTIFICAR el present acord als promotors del Pla. 

 

b) Mocions 

 

  

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

les 11 hores. 

 

 
 


