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Ref:CG 29/16 

 
 
 
 ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió ordinària de 8 de setembre de 2016. 
 
 Aprovació de l'acta de la sessió de 28 de juliol de 2016. 
 

Part Decisòria 
 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
 
1.-   INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document de 8 de 

setembre de 2016.  
 
2.-   (2016/1168) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació 

de Barcelona, ICAEN i Enginyers de Barcelona per l’organització de la Fira Expoelèctric 2016, 
congrés de referència per a la promoció del vehicle elèctric tant per al sector professional com per a 
la ciutadania. FACULTAR el Regidor d’Empresa i Turisme, Agustí Colom i Cabau, per a la signatura 
del conveni. 

 
3.-   (2016/1177) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència per 

a la competitivitat de l’empresa, Acció, per a la realització de l’estudi de la inversió estrangera a 
l’àrea de Barcelona i Catalunya, que té com a finalitat disposar dels elements de judici necessaris 
per a atreure i captar inversions i projectes empresarials que generin riquesa, activitat econòmica i 
ocupació de qualitat. DESIGNAR a Barcelona Activa SAU SPM com a Secretaria tècnica per a 
gestionar la licitació per a l’adjudicació de la realització de l’estudi. FACULTAR el Segon Tinent 
d’Alcalde, Jaume Collboni Cuadrado, per a la signatura del conveni. 

 
ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 
4.-   (20130316) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte núm. 13002193 que 

té per objecte la gestió de l’equipament integral Meridiana ubicat a l’avinguda de la Meridiana núm. 
197 de Barcelona, durant el termini comprès entre l’1 de novembre de 2016 i el 31 de desembre de 
2016, adjudicat el 10 de setembre de 2013, a Clece, SA,  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, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, per un import de 210.122,43 
euros, IVA inclòs. APROVAR la revisió de preus de l’esmentat contracte d’acord amb la clàusula 17 
de plec de clàusules administratives particulars, que comporta una minoració de 333,04 euros, IVA 
inclòs, la qual cosa implica que, a partir del dia 1 de novembre 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: 53.744,47 euros, IVA no inclòs. Preu unitari servei de manutenció i 
higiene nocturna i matinal: 8,8879 euros, IVA no inclòs. Preu unitari servei d’alimentació al migdia: 
7,5454 euros, IVA no inclòs. Preu unitari servei d’higiene diürn: 8,3421 euros, IVA no inclòs. Bossa 
de despeses per a necessitats peremptòries: 2.393,28 euros, IVA no inclòs. AUTORITZAR I 
DISPOSAR, a favor de Clece, SA, amb NIF núm. A80364243, la despesa de l’esmentat contracte 
per un import de 209.789,39 euros, IVA inclòs, 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 
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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 (pg de Sant Joan 
núm. 75, 9è). 

 
5.-   (20140286) APROVAR, per motiu d’interès públic, a l’empara dels articles 105 i 106 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 25.2 del Plec de clàusules administratives particulars, la 
modificació del contracte número 14002387 que té per objecte la gestió i l’administració de la 
residència assistida municipal Francesc Layret, de conformitat amb les motivacions de l’informe 
emès pel Departament de Gent Gran de 28 de juliol de 2016, consistent en el trasllat dels usuaris, 
dels seus estris i de tot el parament de la residència del centre residencial cedit al centre residencial 
municipal Francesc Layret una vegada finalitzada la corresponent adequació, que suposa un 
increment de l’import en 24.341,12 euros, IVA inclòs, durant l’any 2016 i l’augment de tres places 
del servei de gestió de la residència al nou centre adequat Francesc Layret, la qual cosa suposa un 
increment en 12.484,13 euros, IVA inclòs, durant l’any 2016 i de 49.936,52 euros, IVA inclòs, durant 
l’any 2017. AMPLIAR l’autorització i disposició de la despesa de l’esmentat contracte per un import 
de 86.761,77 euros, IVA inclòs (dels quals 80.604,24 euros corresponen al preu net i els restants 
6.157,53 euros corresponen a l’IVA) a favor de “Instituto de Gestión Sanitaria S.A. y Asociación 
Edad Dorada Mensajeros de la Paz, Unió Temporal d’Empreses, en anagrama “UTE Residencia 
Francesc Layret”, amb NIF núm. U66355637, per acord de la Comissió de Govern de 17 de 
setembre de 2014, amb càrrec al/s Pressupost/os i Partida/es indicades en el document comptable, 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents; 
REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció 
d’aquesta notificació, reajusti la garantia definitiva per un import de 4.030,21 euros; i comparegui 
per formalitzar la modificació del contracte a les dependències del Departament de Serveis Jurídics 
de l’Àrea de Drets Socials (Pg de Sant Joan núm. 75 9è). 

 
6.-   (20160137) ADJUDICAR el contracte núm. 16001338, que té per objecte la prestació del Servei 

d’Informació i Dinamització als Centres d’Educació Secundària públics i concertats de la ciutat així 
com la gestió del programa de formació dels professionals que realitzen el servei, per un import de 
608.288,80 euros, IVA exempt (400,19 euros per cada punt JIP/mes), a partir de l’1 de setembre de 
2016 o altrament el que es fixi en la formalització del contracte si és posterior, i fins al 31 d’agost de 
2018, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient a 
Fundació Pia Autònoma Institut Pere Tarrés d’Educació en l’Esplai (Fundació Pere Tarrés), amb 
NIF núm. R5800395E, i d’acord amb la seva proposició, en ser l’oferta econòmicament més 
avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l’actual. DISPOSAR a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb 
càrrec a la partida i als pressupostos que s’indiquen en el document comptable per un import de 
608.288,80 euros, IVA exempt. REQUERIR l’adjudicatari per a la formalització del contracte en el 
termini màxim de 5 dies naturals, a comptar del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari 
del requeriment per a la formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la 
tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial de contractació que 
impliqui suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. DONAR 
compte d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
7.-   (20160278) CONVOCAR el “Premi Ignasi Fina de Salut Laboral” corresponent a l'any 2016. OBRIR 

el termini de presentació de treballs que optin a l'esmentat Premi, que plantegin intervencions per la 
prevenció dels factors de riscos psicosocials, que afecten tant a la salut dels treballadors/es com al 
desenvolupament del seu treball, per un termini d’un mes a partir del dia de la seva publicació. 
AUTORITZAR la despesa de 6.000,00 euros, que anirà amb càrrec a la partida 0201-48101-31111 
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del pressupost de l'any 2016, per a fer front a la disposició i lliurament d'aquest Premi. PUBLICAR 
la convocatòria corresponent a 2016 del “Premi Ignasi Fina de Salut Laboral” al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 

 
8.-   (20160337) APROVAR inicialment  les Bases del concurs de cartells dels festivals per a joves Brot, 

Visualsound i Rough Diamonds. SOTMETRE a informació pública les esmentades Bases 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; 48.1 de la llei 30/1992, de 26 de 
novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i 
52 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques 
de Catalunya. TENIR per aprovades definitivament aquestes bases generals, sempre i quan no 
s’hagin presentat al·legacions durant el període d’informació pública. CONVOCAR el concurs de 
cartells dels festivals per a joves Brot, Visualsound i Rough Diamonds, amb els premis següents: 
Premi jurat a la millor obra presentada pel Festival Brot, dotat amb 750 euros, Premi jurat a la millor 
obra presentada pel Festival Barcelona VisualSound, dotat amb 750 euros i Premi jurat a la millor 
obra presentada pel Festival Rough Diamonds, dotat amb 750 euros. ESTABLIR un termini de 
presentació de sol·licituds de 30 dies naturals, a partir del dia següent de la publicació de la 
convocatòria. AUTORITZAR la despesa de 2.250,00 euros amb càrrec a la partida 0201  48101 
23221, del pressupost de l'any 2016; i ORDENAR la publicació de les bases i la convocatòria del 
Concurs de cartells dels festivals per a joves Brot, Visualsound i Rough Diamonds al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
9.-   (20160409) APROVAR el contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la 

col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de Barcelona, 
en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, i els 
seus Annexos per tal d’establir els eixos estratègics, els objectius generals, les actuacions, els 
mecanismes d’avaluació i el finançament que permetin aquesta major eficiència i eficàcia en la 
gestió dels serveis. 

 
10.-   (6SD/16 IMEB) INCORPORAR la Sra. Marina Cots Fontanet, educadora de l'escola bressol 

Caspolino, a l'Annex de l'Acord de la Comissió de Govern de 21 de juliol de 2016, com a personal a 
subrogar a l'Ajuntament de Barcelona a través de l'IMEB amb efectes 1 de setembre de 2016, amb 
les mateixes condicions i règim jurídic que la resta de personal subrogat. Per raons d´interès públic 
fonamentat en l´informe de la direcció de centres educatius municipals de 30 d'agost de 2016; 
ASSIGNAR l'educadora Marina Cots Fontanet a la nova escola bressol municipal Petit Univers. 

 
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 
11.-   (20160210) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Fundació Àmbit Prevenció, 

amb NIF G65009235, per a l’execució del projecte “Intervenció en urgències intermèdies i inclusió 
social”, per contribuir a la millora de la qualitat de vida i fomentar l’autonomia de les dones que 
exerceixen el treball sexual, especialment d’aquells col·lectius més vulnerables amb alt risc 
d’exclusió social, que instrumenta l’atorgament de la subvenció de concessió directa de conformitat 
amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 
de la normativa general reguladora de les subvencions, per un import de 40.216,14 euros. 
DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic justificades en els 
informes que consten en l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de Fundació Àmbit 
Prevenció, amb NIF G65009235, la despesa total de 40.216,14 euros a càrrec de la partida 0201 
48903 23172 del pressupost de l’any 2016 del Departament de Feminismes i LGTBI, import total 
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equivalent al 54,46% del cost total del projecte (73.845,28 euros). REQUERIR l’entitat beneficiària 
per tal que en un termini no superior als tres mesos presenti la justificació de l’aplicació dels fons 
rebuts, de conformitat amb el pacte setè del conveni. FACULTAR la Ima. Sra. Laura Pérez 
Castaño, Regidora de Feminismes i LGTBI, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de 
tots aquells documents que se’n derivin. 

 
12.-   (20160211 bis) DECLARAR la successió d’empresa en data 1 d’octubre de 2016 i, per tant,  

procedir a la subrogació del personal de l'empresa adjudicatària dels serveis que consten en 
l’annex 1 del present acord, a l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb el que preveu l’art. 44 de 
l’Estatut dels Treballadors i l’art. 1, apartat 1c) de la Directiva 23/2001/CE, tot garantint l’adopció de 
totes aquelles mesures que es considerin procedents per vetllar pel respecte als drets bàsics dels 
treballadors i treballadores que presten el servei actualment. DETERMINAR que el règim jurídic 
aplicable a aquest personal de l’annex 1 del present acord comporta la subrogació en els drets i 
obligacions laborals i de seguretat social de l’adjudicatària a l’Ajuntament de Barcelona i, en 
general, de totes les obligacions en matèria de protecció social complementària que hagi adquirit 
l’empresari cedent, en especial el reconeixement de l’aplicació del Conveni Col·lectiu d’Acció Social 
amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc. FIXAR que el personal amb contracte 
laboral de caràcter indefinit a l’empresa adjudicatària cedent s’incorporarà, com a conseqüència de 
la referida subrogació de personal, a l’Ajuntament de Barcelona com a personal indefinit, tot 
subsistint els corresponents contractes laborals però quedant limitada la seva incorporació a 
l’Ajuntament de Barcelona als llocs de treball dels serveis PIAD i SARA. DECLARAR que el fet que 
el personal subrogat, que té la condició d’indefinit a l’empresa adjudicatària cedent, s’incorpori a 
l’Ajuntament de Barcelona amb la mateixa condició que ostentava en l’empresa cedent, no 
confereix a aquest personal la condició d’empleat públic o d’empleat del sector públic, que només 
es pot adquirir a través de un procediment selectiu fonamentat en els principis d’igualtat, mèrit i 
capacitat; i, per tant, ESTABLIR que l’adquisició de la condició d’empleat públic per part del referit 
personal resta condicionada a la superació del procés selectiu corresponent, fonamentat en tot cas 
en els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, prèvia oferta pública, per accedir als llocs 
de la categoria funcionarial que els correspongui d’acord amb la disposició transitòria segona de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, declarant que, en el cas que el referit personal no superés el 
procés selectiu corresponent, es donarien els requisits per a procedir a l’extinció de la relació 
laboral objecte de la present subrogació. A tots els efectes per al personal subrogat es considerà 
l’antiguitat acumulada a efectes de mèrits o serveis prestats en l’administració. ESTABLIR que, en 
cas que hi hagi personal amb contractes temporals amb data de finalització determinada, vinculada 
a una substitució, que estiguin en vigor en el moment de la transmissió (duració determinada per 
obra o servei determinat, per eventuals circumstàncies de la producció o per interinitat, etc), 
aquests s’extingiran segons l’establert en els respectius contractes, sense perjudici de la 
consideració de l’antiguitat acumulada a efectes de mèrits o serveis prestats en l’administració. 

 
Districte d'Horta-Guinardó 

 
13.-   (101/2016) RECTIFICAR, de conformitat amb l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 

de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, l’error 
material detectat en l’annex núm. 6 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen el 
contracte de gestió de serveis públics en la modalitat de concessió del Complex Esportiu Municipal 
Teixonera Vall d’Hebron (16C00017) referit a la relació de personal facilitada pel concessionari que 
en l’actualitat presta serveis en l’esmentat centre atès que en la relació hi consta incorporat un 
director comercial que no procedeix. AMPLIAR amb 15 dies naturals el termini màxim perquè els 
licitadors puguin presentar les seves proposicions, a comptar des del dia següent de la publicació 
d’aquesta esmena en el Butlletí Oficial de la Província (BOPB) o en el perfil del contractant 
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(https://contractaciopublica.gencat.cat) i NOTIFICAR aquest acord als possibles licitadors que ja 
hagin formulat les seves ofertes. 

 
Districte de Nou Barris 

 
14.-   (16SJ0041) APROVAR el conveni de gestió cívica de les activitats a l'equipament municipal Masia 

de la Guineueta, ubicat a la plaça Ca n’Ensenya, 4. AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de La 
Masia de la Guineueta, Associació de lleure, amb NIF G60433364, la despesa per un import total 
de 261.433,32 euros, essent l'import de 33.549,56 euros per l'any 2016, l'import de 113.941,88 
euros per l'any 2017 i l'import de 113.941,88 euros per l'any 2018, amb càrrec a la partida 
pressupostària 48903-23212-0608 dels pressupostos 2016-2018; condicionada a l'existència de 
crèdit adequat en els pressupostos corresponents. ATORGAR la subvenció, mitjançant concessió 
directa i amb caràcter excepcional, a La Masia de la Guineueta, Associació de lleure, amb NIF 
G60433364, per un import total de 261.433,32 euros, pel conveni de gestió cívica de les activitats a 
l'equipament municipal Masia de la Guineueta, de conformitat amb els articles 22.2c) i 28.1 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i d'acord amb allò previst en l'article 6.2 
i 6.3 de la Normativa General Reguladora de les Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona 
aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. DECLARAR la no-inclusió en 
convocatòria pública donada la excepcionalitat que concorre en el projecte. FACULTAR per a la 
signatura de l'esmentat conveni l'Ima. Sra. Janet Sanz Cid, Regidora del Districte de Nou Barris. 
REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini de tres mesos a comptar des de la 
finalització de la subvenció presenti la justificació del fons rebuts. 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
15.-   (2016GAMI_3) APROVAR la revisió de les tarifes i cànons aplicables als aparcaments de 

concessió municipal i als de gestió directa a partir de l'1 de setembre de 2016, d’acord amb 
l'informe del Departament de Planificació de 15 de juliol de 2016 que s’incorpora a l’expedient, i en 
compliment del que disposa l’Acord de 12 de juliol de 2007 de la Comissió de Seguretat i Mobilitat. 

 
16.-   (20150022 Vol. II) APROVAR l’addenda primera al conveni de col·laboració subscrit el 15 d'abril de 

2015 entre l’Ajuntament de Barcelona, Red Elèctrica d’España SAU i Endesa Ingenieria SLU, per a 
la coordinació del desenvolupament de la xarxa elèctrica amb les obres de la ciutat; ACCEPTAR 
l'ingrés de 227.203,47 euros que s'estableix a l'addenda; FACULTAR el Gerent d'Ecologia Urbana 
per la seva formalització. 

 
17.-   (16GU02) DEIXAR sense efecte la Transferència núm. 19, aprovada per acord adoptat per la 

Comissió de Govern en sessió de 29 de març de 1996, mitjançant el qual es van transferir als 
Consells Municipals de Districte determinades competències en matèria d’expropiacions 
urbanístiques. DEIXAR sense efecte l’acord adoptat per la Comissió de Govern en sessió de 6 de 
novembre de 2002, declarant beneficiària “Foment de Ciutat Vella, SA” (ara “Foment de Ciutat, SA”) 
de les expropiacions urbanístiques en l’àmbit del Districte de Ciutat Vella. APROVAR el Projecte de 
Centralització de les competències en matèria d’expropiacions urbanístiques transferides als 
Consells Municipals dels Districtes per la Transferència núm. 19, i de les gestionades per “Foment 
de Ciutat, SA” com a beneficiària de les de l’àmbit del Districte de Ciutat Vella, segons proposta 
elaborada per la Direcció de serveis de gestió urbanística. SOL·LICITAR de l’Alcaldia la derogació 
expressa del Decret de 23 d’abril de 1996, de delegacions a favor dels Regidors i Regidores de 
Districte i al Regidor President de la Comissió de Política de Sòl i Habitatge, en matèria 
d’expropiacions urbanístiques en el marc de la Transferència 19, la derogació residual expressa de 
totes aquelles altres delegacions efectuades en aquest mateix àmbit que entrin en contradicció amb 
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la centralització operada, i la modificació de l’apartat 3.B del Decret de 13 de juny de 2015, de 
delegacions a la Quarta Tinenta d’Alcaldia, actualment referides a la Cinquena Tinenta d’Alcaldia 
de conformitat amb el Decret d’Alcaldia de 26 de maig de 2016, en matèria d’expropiacions 
urbanístiques. ENCARREGAR a la societat municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA, la gestió 
de tots aquells expedients gestionats pels Districtes en l’àmbit de l’antiga Transferència 19 i els 
gestionats per Foment de Ciutat, SA en l’àmbit del Districte de Ciutat Vella, que, en el moment de la 
centralització aprovada, es trobin en fase de tramitació, així com la de tots aquells expedients 
d’expropiació incoats d’ofici o per instància de part, que, en els mateixos àmbits, siguin iniciats 
durant la vigència d’aquest mandat i fins el total acabament dels procediments corresponents, en 
els termes del Protocol d’actuació de l’Annex 2 del Projecte de Centralització i amb el benentès que 
l’encàrrec de gestió no suposa la cessió de la titularitat de la competència ni dels elements 
substantius del seu exercici i és responsabilitat de l’òrgan municipal competent dictar els actes o les 
resolucions de caràcter jurídic administratiu que donin suport a l’activitat material o tècnica objecte 
de l’encàrrec o en els que s’integri la dita activitat, de conformitat amb allò establert a l’article 15 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. PUBLICAR aquest acord al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal. 

 
Districte de l'Eixample 

 
18.-   (15PL16356) 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 per a la Modificació 
d'Usos de l'immoble situat a l'avinguda Diagonal, 233, cantonada amb carrer Padilla, promogut per 
la Diputació de Barcelona, 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 P la, 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. 

 
19.-   (2BC2016/052) APROVAR definitivament el Projecte executiu de la urbanització del solar del carrer 

Aragó, 436 (cantonada amb carrer Lepant) i arranjament de la mitgera, al Districte de l'Eixample a 
Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte que figura a l'expedient 
administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un import de 678.013,85 euros, el 
21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, d'acord amb allò que preveu l'article 235.2 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local 
de Catalunya (TRLLMRLC); PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província (BOPB), en 
un diari dels de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de 
l’Ajuntament; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

  
Districte de Sants-Montjuïc 

 
20.-   (03-2015LL66800) CONCEDIR la llicència d'obres majors a la societat Zumaran Inversiones, SL, 

representada pel Sr. Eduardo Herranz Rodríguez i altre, per a la construcció d'un edifici al carrer 
Alts Forns, 36U destinat a oficines per a administració pública, incloent rehabilitació de fonaments i 
planta soterrani ja executats,  amb 2 cossos d’edificació, per a un sostre total de 40.300 m2, amb 
245 places d’aparcament per a cotxes, 163 per a motos i 403 per a bicicletes. Descripció de les 
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obres que s'autoritzen segons plànols aprovats i prescripcions de la llicència: Construcció d'edifici 
destinat a oficines per a administració pública, incloent rehabilitació de fonaments i planta soterrani 
ja executats,  amb 2 cossos d’edificació, un amb front a Alts Forns, de PB+5, i un segon amb front a 
Foc, de PB+6, donada la diferència de cota de referència de la planta baixa entre els dos vials, 
essent el nivell de planta baixa al front a Foc, considerat planta soterrani al front a Alts Forns, 
destinat a vestíbuls, auditoris i cafeteria, per a un sostre total de 40.300 m2, amb 245 places 
d’aparcament per a cotxes, 163 per a motos i 403 per a bicicletes. Condicions particulars de la 
llicència: Abans d'iniciar les obres caldrà comunicar-ne l'inici a l'ajuntament i haver: - Lliurat la 
documentació relacionada a l'article 27.3 de l'Ordenança Reguladora del Procediment d'Intervenció 
Municipal en les Obres aprovada en data 25-02-2011. El projecte executiu haurà de ser lliurat en 
pdf i visat. Caldrà afegir comprovant d'haver lliurat estudi hidrogeològic, a més d'informe de 
l'Agència de Residus (ARC) i de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), segons requeriments indicats 
en l'informe de Barcelona Cicle de l'Aigua (BCASA), de 25-02-2016. - Lliurat a l'Agencia de 
l'Energia la documentació relacionada al seu informe de 21-12-2015. - Comunicat l'inici al Cicle de 
l'Aigua (BCASA). Durant l'execució de les obres caldrà tenir en compte que: - Cal ajustar-se a les 
condicions indicades a l'informe favorable d'activitats de 30-05-2016 que s'acompanya: - La 
ventilació de l'aparcament s'ajustarà al previst a l'apartat 3.1.4 del CTE-DB-HS3, a l'apartat 8 del 
CTE-DB-SI3, i a l'article 23-2 de l'Ordenança de Medi Ambient de Barcelona. - L'alçada sota els 
conductes de ventilació de l'aparcament no pot ser inferior a 2,20 m. - Les preses d'aire d'aportació 
a l'aparcament s'han de situar a una alçada suficient per a no produir molèsties als vianants. - Els 
conductes per a l'evacuació de fums, gasos, bafs i olors, s'ajustaran al que es disposa al Títol 2 de 
l'Ordenança del Medi Ambient de Barcelona. - Cal seguir les prescripcions de BCASA quant a 
l'execució del nou clavegueró, o al sanejat de l'existent. Alhora, cal seguir el protocol establert per 
BCASA quant a esgotament del freàtic per obres o a eventuals contaminacions del subsòl, segons 
documentació aportada abans de l'inici d'obres. - L'alçada reguladora màxima establerta al 
planejament, en referència a cada cota de PB, no poden ser depassada per cap element més que 
els expressament assenyalats a la present llicència; les pèrgoles per a plaques solars 
fotovoltaiques només podran allotjar elements tècnics i en cap cas, programa funcional; tots els 
elements en coberta, incloent els conductes de ventilació, ajustats a allò establert a l'article 23-2 de 
l'Ordenança de Medi Ambient, han d'anar integrats totalment a la composició arquitectònica. - La 
rampa i l'accés a soterrani s'haurà d'ajustar als paràmetres establerts als articles 112 i 113 de les 
OME, quant a amplades i pendents. - El sòl lliure d'edificació ha de quedar urbanitzat de manera 
coherent amb l'ús públic. Els elements i mobiliari urbans han de formar un conjunt ordenat. La 
urbanització del sòl contigu a la zona verda del carrer del Foc, així com el sòl privat obert a la via 
pública, haurà de mantenir continuïtat formal i material amb la urbanització de l'espai públic 
executada. Caldrà posar-se en contacte amb el Departament d'Obres i Manteniment del Districte de 
Sants, per tal de consensuar solucions. - En cas de no reutilitzar les terres d'excavació en alguna 
altra obra i haver-les d'abocar a gestor, caldrà actualitzar el pagament de la fiança segons Decret 
89/2010 de 29 de juny. - Els elements identificadors de l'edifici o de l'activitat, no són inclosos a la 
llicència, per la qual cosa caldrà sol·licitar la corresponent llicència. - Les impulsions d'aire en 
façana han de restar totalment integrades a la composició arquitectònica i ser de fàcil manteniment. 
- La llicència inclou la col·locació la de tanques de precaució, sempre adaptades a allò establert a 
l'article 122 de les OME i al Decret 135/1995 sobre Accessibilitat i Supressió de Barreres 
Arquitectòniques. Un cop finalitzada l'obra, i per tal de poder comunicar la primera ocupació, caldrà 
informar-ne a l'Ajuntament, i: - Justificar el compliment de totes les condicions de la llicència. - 
Reposar els possibles elements urbanístics afectats i justificar haver realitzat els eventuals 
pagaments al compte de liquidació definitiu, en relació a la urbanització del PMU De la Porta Firal. - 
Lliurar comprovant de transport i abocament de residus a gestor autoritzat. - Haver realitzat el 
pagament compensatori de 164.000 euros, a Direcció de Serveis de Mobilitat de la Gerència 
Adjunta de Mobilitat i Infraestructures - Ecologia Urbana, en relació a l'exoneració del compliment 
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de la dotació de places d'aparcament per a cotxes, destinats a la difusió de la mobilitat sostenible. - 
Lliurar final d'obra visat, la documentació de l'obra executada (as built) en pdf, declaració 
responsable referent al final d'obra, així com la resta de documentació establerta a l'Ordenança 
Reguladora del Procediment d'Intervenció Municipal en les Obres aprovada en data 25-02-2011. 
Als plànols de l'obra executada caldrà reflectir la justificació de la normativa a la seguretat en front 
el risc d'incendi. - Legalitzar les activitat dins l'edificació, d'oficines, aparcament i possibles locals, 
d'acord amb l'informe favorable d'activitats de 07-06-2016 que s'acompanya, d'acord amb la 
instrucció per a l'aplicació de l'OMAIIA, segons allò establert Llei 20/2009 (BOP 12-01-11), tenint en 
compte que a les oficines s'hi han d'implantar administracions públiques. - Formalitzar i inscriure la 
corresponent servitud de pas, amb la parcel·la privada corresponent al Passatge dels Camps de la 
Marina com a predi servent. - Obtenir informe favorable de l'Agència de l'Energia quant a la 
instal·lació de captadors d'energia solar fotovoltaica. Les que escaiguin de les assenyalades al dors 
del full. Termini d'inici de les obres: 12 mesos. Termini d'execució de les obres: 24 mesos. 

 
Districte de les Corts 

 
21.-   (16GU05) APROVAR inicialment, a l’empara de l’article 119.2.a del Decret legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el Projecte de reparcel·lació, del 
Polígon  d’actuació de l’Actuació aïllada de dotació 1 (AAD1) de la Modificació puntual del Pla 
General Metropolità per a l’adaptació del sistema viari a la topografia del terreny i per a la 
preservació dels jardins existents al Camí de Finestrelles, a l’avinguda de Pearson, al carrer de 
Joan d’Alòs i al Torrent de les Roses, formulat per lnmalòs de Desarrollo, SLU, en qualitat de 
propietari únic dels terrenys, amb les observacions contingudes a l’informe de 29 de juliol de 2016 
del Departament de Projectes de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística que consta en 
l’expedient, en els mateixos propis termes que es donen per reproduïts. SOTMETRE’L 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’ed ictes 
de la Corporació, amb audiència simultània a les persones interessades pel mateix termini, amb 
notificació personal. 

 
Districte de Sant Andreu 

 
22.-   (16GU14) INCOAR, de conformitat amb allò establert a l’article 156 del Decret Legislatiu 1/2010, de 

3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i als articles 215 a 218 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, expedient 
d’ocupació directa d’una porció de terreny de 388 m2 situada al carrer Foc Follet, núm. 77, 
qualificada de sistema d’equipament (clau 7b2), inclosos a la Unitat d’actuació 2 del Pla especial de 
reforma interior per a les zones de remodelació a l’entorn del passeig d’Enric Sanchís, a executar 
mitjançant el sistema d’actuació de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica, pels 
motius i justificació que consta en l’informe de 27 de juliol de 2016, que obra a l’expedient i que es 
dóna per reproduït íntegrament. APROVAR inicialment la relació de béns i drets afectats per 
l’ocupació directa, i EXPOSAR-LA a informació pública pel termini de quinze dies, amb simultània 
audiència pel mateix termini a les persones propietàries i titulars de drets inscrits al Registre de la 
Propietat, i a la resta de persones titulars de drets, per tal que puguin formular al·legacions. 
SOL·LICITAR al Registre de la Propietat de Barcelona la pràctica de l’anotació marginal a la 
inscripció de la finca afectada, prevista a l’article 215.5 del Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
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Districte de Sant Martí 

 
23.-   (20160061) ESMENAR, d’acord amb l’art. 105.2 de la Llei 4/1999, que modifica la Llei 30/1992 de 

règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, l’error material 
comès en l’acord de la Comissió de Govern en sessió del 28 de desembre de 2015, en el sentit que 
l’import a atorgar al Consorci del Besòs per fer front a les despeses derivades del Conveni a 
subscriure entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs i el Consorci del 
Besòs per a la gestió i manteniment de l’espai Fòrum ha de ser de 201.000,00 euros en lloc de 
210.000,00 euros, de conformitat amb l’informe del Gerent adjunt de medi ambient i serveis urbans 
de 15 de juny de 2016; ANUL·LAR parcialment l'autorització i disposició de despesa en aquest 
sentit, per un import de 9.000,00 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en 
aquest mateix document, a favor del Consorci del Besòs, amb NIF P5890053A; RECTIFICAR el 
redactat del Conveni i de la resta de documents que així ho requereixin; i NOTIFICAR la present 
resolució als interessats. 

 
24.-   (15PL16373) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta Municipal de 

Barcelona i per tal de garantir el dret al tràmit, el Pla Especial Urbanístic per a la implantació de 
locals comercials inferiors a 2500 m2 de superfície de venda al centre comercial de Diagonal Mar, 
promogut per NW Diagonal  DM1 SL; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; i DONAR-NE 
compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
25.-   (16obo66) APROVAR definitivament el “Projecte d’urbanització i infraestructures del carrer Bolívia, 

entre els carrers de Fluvià i Selva de Mar, dins l’àmbit Pla Especial d’Infraestructures 22@”, al 
Districte de Sant Martí, a Barcelona, d’iniciativa pública, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte 
de 26 d’abril de 2016, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per 
reproduït, amb un import de 3.111.688,23 euros, més el 21% de l’impost del valor afegit (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. 

 
26.-   (16obo67) APROVAR definitivament el “Projecte d’urbanització del carrer Marroc, entre els carrers 

Treball i Agricultura, dins l’àmbit Pla Especial d’Infraestructures 22@”, al Districte de Sant Martí, a 
Barcelona, d’iniciativa pública, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte de 2 de maig de 2016, que 
figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, amb un import 
d'1.349.684,86 euros,  més el 21% de l’impost del valor afegit (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. 

 
27.-   (10-2015LL41251) ATORGAR la llicència d'obres major a la societat Barcelonesa de Inmuebles, 

SL, representada pel Sr. Fernando Monje Cuenca per a la construcció d'un edifici destinat a oficines 
i locals comercials, al carrer Pallars, 190-196 i al carrer Llacuna, 63-73 de Barcelona consistent en 
tres cossos d’edificació, un amb front a Llacuna, de PB+4 i 2 nuclis, un amb front a Pallars, de 
PB+4 i un nucli, i un a l’interior d’illa de PB+9 i un nucli, amb un sòcol comú de PB+1, per a un total 
de 6 locals comercials en PB i 34 locals d’oficines en plantes pis; i 2 plantes soterrani per a 
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infraestructures i instal·lacions, i un total de 489 places de cotxe, 51 places de moto i 166 places de 
bicicleta. Condicions particulars de la llicència: Abans d'iniciar les obres caldrà comunicar-ne l'inici a 
l'ajuntament i haver: - Lliurat la documentació relacionada a l'article 27.3 de l'Ordenança 
Reguladora del Procediment d'Intervenció Municipal en les Obres aprovada en data 25 de febrer de 
2011. El projecte executiu haurà de ser lliurat en pdf i visat. - Comunicat l'inici també al 
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (DCOEP) i al Cicle de l'Aigua (BCASA). - 
Obtingut informe de TMB en relació a la no afectació de les obres d'edificació a les seves 
infraestructures. Durant l'execució de les obres caldrà tenir en compte que: - Les condicions de 
seguretat en front al risc de foc de l'edifici s'ajustaran a les informades pel SPEIS, segons darrers 
plànols esmenats i segellats en data 17 de juny de 2016. - Cal ajustar-se a les condicions indicades 
a l'informe favorable d'activitats de data 30 de maig de 2016 que s'acompanya: - L'extracció d'aire 
del grup electrogen, s'efectuarà mitjançant conducte de ventilació d'acord amb allò establert a 
l'article 25 de l'Ordenança del Medi Ambient. - La ventilació de l'aparcament s'ajustarà a allò previst 
a l'apartat 3.1.4 del CTE-DB-HS3, a l'apartat 8 del CTE-DB-SI3, i a l'article 23-2 de l'Ordenança de 
Medi Ambient de Barcelona. - L'alçada sota els conductes de ventilació de l'aparcament, a les 
zones de circulació o quan aquests discorren en sentit longitudinal a la plaça, no pot ser inferior a 
2,20m. - Les preses d'aire d'aportació a l'aparcament s'han de situar a una alçada suficient per a no 
produir molèsties als vianants. - Cal seguir les prescripcions de BCASA quant a l'execució de les 
instal·lacions de recollida pneumàtica de residus sòlids urbans, així com del nou clavegueró. 
Alhora, cal seguir el protocol establert per BCASA quant a esgotament del freàtic per obres o a 
eventuals contaminacions del subsòl. - Cal seguir les prescripcions del DCOEP quant a l'execució 
del PEI-22@. - La urbanització del xamfrà Llacuna-Pallars, inclòs al projecte d'urbanització de la 
UA-4 aprovat i parcialment executat, ha de garantir el compliment dels paràmetres de seguretat 
d'ús establerts al CTE DB SUA, i al Codi d'accessibilitat, així com el pas de camions de bombers, el 
qual ha d'assolir els requisits de capacitat portant i de resistència al punxonament establerta a la 
Secció SI5 del CTE-DB-SI; caldrà contactar amb el Departament d'Obres i Manteniment de Districte 
(Jordi Segués, 932916008) per a la supervisió de les tasques. La urbanització del pas a nivell de 
PB i de l'interior d'illa, que també ha de preveure el pas de camions de bombers, haurà de mantenir 
continuïtat amb la urbanització del sòl de cessió. - Cal donar un tractament d'enjardinament i 
pavimentació a la coberta de planta baixa, corresponent al local 1, i les cobertes de planta primera 
amb ús de terrassa, seguint els criteris de la urbanització de l'interior d'illa. - Cal rehabilitar i 
estabilitzar les tanques i els murs mitgers, de separació amb les parcel·les limítrofs, així com 
plantejar el rebaix de l'alçada fins a nivell de P1, pel que fa al mur mitger amb les parcel·les del 
front consolidat de Roc Boronat, amés d'aplicar-los tractament de façana. - Les ventilacions dels 
banys de locals i oficines s'han d'ajustar a allò establert a l'article 6-1 de l'Ordenança de Medi 
Ambient. En cas de preveure la instal·lació en els locals d'establiments de restauració o de venda 
de pa, caldrà acomplir allò establert a l'article 23-3 de la mateixa Ordenança. - Els gàlibs establerts 
al planejament no poden ser depassat per cap element, sense perjudici del compliment de les 
condicions establertes a l'informe d'activitats esmentat més amunt, i del punt anterior. - En cas de 
realitzar ancoratges d'estabilització de murs pantalla, caldrà assegurar-se prèviament de la no 
incidència amb cap infraestructura de servei o edificació veïna. - Les impulsions i extraccions d'aire 
en façana han de restar totalment integrades a la composició arquitectònica i ser de fàcil 
manteniment. - La llicència no inclou la instal·lació d'elements identificadors de l'edifici o de les 
activitats. - La llicència no inclou la col·locació la de tanques de precaució, ni els mitjans auxiliars, ni 
ocupacions de via pública, que hauran de ser sol·licitats a districte. Un cop finalitzada l'obra, i per 
tal de poder comunicar la primera ocupació, caldrà informar-ne a l'Ajuntament, i: - Justificar el 
compliment de totes les condicions de la llicència. - Reposar els possibles elements urbanístics 
afectats; haver executat i recepcionat la urbanització del sòl de cessió corresponent a l'espai lliure 
de la UA4 en el xamfrà Pallars-Llacuna, i executat la urbanització del sòl lliure d'edificació de la 
parcel·la, amb la corresponents previsió per al pas de camions de bombers. - Lliurar comprovant de 
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transport i abocament de residus a gestor autoritzat. - Lliurar final d'obra visat, la documentació de 
l'obra executada (as built) en pdf, declaració responsable referent al final d'obra, així com la resta 
de documentació establerta a l'Ordenança Reguladora del Procediment d'Intervenció Municipal en 
les Obres aprovada en data 25 de febrer de 2011. Als plànols de l'obra executada caldrà reflectir la 
justificació de la normativa a la seguretat en front el risc d'incendi. - Legalitzar les activitat dins 
l'edificació, d'acord amb l'informe favorable d'activitats de data 06-07-2016 que s'acompanya, pel 
procediment de Comunicació amb Certificació Tècnica (Annex III.2), d'acord amb la instrucció per a 
l'aplicació de l'OMAIIA, segons allò establert Llei 20/2009 (BOP 12-01-11), tenint en compte que a 
cada 0,5 dels 2,7m2st/m2sòl d'edificabilitat en l'àmbit 22@, el que representa un 18,52% del sostre 
equivalent a 4.319,11m2 de sostre, s'hi han d'implantar activitats@, vinculades a les TIC. - Obtenir 
la llicència del corresponent gual. - Obtenir informe favorable de l'Agència de l'Energia quant a la 
instal·lació de captadors d'energia solar fotovoltaica. - Comunicar el final d'obres al DCOEP i 
obtenir-ne informe favorable quant a l'execució del PEI-22@. A tal efecte cal formalitzar i registrar 
les servituds de pas i sales tècniques en favor de l'Ajuntament de Barcelona, assenyalades al seu 
informe de data 09 de maig de 2016. - Comunicar el final d’obres a BCASA i obtenir-ne informe 
favorable quant a les instal·lacions de recollida pneumàtica de residus sòlids urbans. Les que 
escaiguin de les assenyalades al full adjunt. Termini d'inici de les obres : 18 mesos. Termini 
d'execució de les obres: 36 mesos. 


