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Ref:CG 34/16 

 
 
 
 ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió ordinària de 13 d'octubre de 2016. 
 
 Aprovació de l'acta de la sessió de 6 d’octubre de 2016. 
 
 Part Decisòria 
 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
 
1.-  (803/16) APROVAR el projecte del Programa d’Actuació Municipal 2016-2019, d’acord amb l’article 

121.1 del ROM. 
 
2.-  (879/2016) APROVAR el Conveni Marc de Col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la 

Universitat Politècnica de Catalunya, que té per objecte l’acolliment d’estudiants en pràctiques, amb 
vigència de dos anys naturals comptats a partir del 26 de novembre de 2016 i renovable 
expressament per períodes anuals, amb un màxim de dues pròrrogues d’acord amb la normativa 
vigent. FACULTAR l’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, Primer Tinent d’Alcaldia i responsable de 
l’Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica, per a la signatura del Conveni marc de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya. 

 
3.-  INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document de 13 d’octubre 

de 2016. 
 
4.-  (3–116/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-116/2016 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 395.841,22 euros, per atendre despeses de 
manteniment de la via pública dels Districtes de Nou Barris i Sant Martí, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable núm. 16092991; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
5.-  (3–117/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-117/2016 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 1.701.827,56 euros, per atendre la dotació 
pressupostària, relativa a les actuacions inversores de BIMSA que han estat informades en 
Comissió de Govern de 29 de setembre de 2016, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 
16093091; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
6.-  (3–119/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-119/2016 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 495.851,51 euros, per atendre transferències de crèdit 
de diversos orgànics de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 16100391; i PUBLICAR aquest 
acord a la Gaseta Municipal. 
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7.-  (3–120/2016) APROVAR l’expedient núm.3-120/2016 de modificacions de crèdit, consistent en 
generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, derivat del diferents tipus d’ingressos provinents de la 
Generalitat de Catalunya per al fons de foment del turisme (aportació extraordinària segons Conveni 
d'11 de desembre de 2015, aplicació del Romanent de Tresoreria per a despeses amb finançament 
afectat en la liquidació del Pressupost de l’exercici 2015 i ingressos de l’exercici 2016) per finançar 
Projectes Municipals en matèria de Turisme, per un import total de 2.148.697,80 euros, de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable 16100395; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 
DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

 
ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ 

 
8.-  (2016/1181) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i Associació 

Catalana Empresa Familiar Comertia, amb NIF G62811021, per donar suport al Pla d’Actuació de 
2016 de promoció de l’economia circular, internacionalització de l’empresa del retail i promoció del 
comerç urbà de proximitat, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió 
directa i amb caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les 
subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 52.000,00 euros. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa per un import de 52.000,00 euros amb càrrec a la partida 0701-48903-43141 
indicats en aquest mateix document, a favor d'Associació Catalana Empresa Familiar Comertia, amb 
NIF G62811021. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic 
justificades en els informes que consten a l'expedient. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, 
en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la finalització del projecte, presenti la justificació 
de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte cinquè del conveni. FACULTAR la 
Regidora de Comerç i Mercats, Montserrat Ballarín Espuña, per a la signatura del conveni. 

 
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 
Districte de l'Eixample 

 
9.-  (20169205) ANUL·LAR part de la disposició de despesa del contracte número 16C00003, que té per 

objecte la gestió i explotació del Centre Cívic Fort Pienc, per un import de 15.031,00 euros amb 
càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document, ADJUDICAT a Ludic3, 
SCCL amb NIF F60475902, en començar la gestió l’1 de juliol en lloc de l’1 de juny de 2016 i d’acord 
amb la clàusula 2.2 del plec de clàusules administratives. 

 
Districte de les Corts 

 
10.-  (C109-2016-0006) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la 

Immobiliària Colonial SA-Pedralbes Centre per tal de col·laborar en la difusió de les activitats de la 
Festa Major de Les Corts 2016, a canvi de les contraprestacions que aquest Ajuntament li ofereixi 
dins la campanya publicitària de la Festa Major, amb vigència des del dia següent a la seva 
formalització fins a 31 de desembre de 2016; FACULTAR l'lm. Sr. Agustí Colom i Cabau, Regidor del 
Districte de les Corts, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells 
documents que se’n derivin. 
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Districte d'Horta-Guinardó 
 
11.-  (118/2016-CON) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 

l’Associació Eix Maragall, Associació de Botiguers i Professionals (Associació de Botiguers Trinxant 
Maragall), amb NIF G-60.688.538, referent a la facilitació de les infraestructures necessàries per al 
correcte desenvolupament de les activitats de dinamització comercial de l’Eix Maragall durant els 
anys 2016-2017, de conformitat amb la Normativa reguladora dels expedients d’autorització de 
l’atorgament de convenis administratius amb altres Administracions Públiques i institucions aprovada 
per decret d’Alcaldia de 27 d’abril de 2011; FACULTAR les Regidores dels Districtes d'Horta-
Guinardó, Nou Barris i Sant Andreu per la formalització del conveni en document administratiu. 

 
Districte de Sant Martí 

 
12.-  (SJ-2016-067) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona (Districte Sant 

Martí) i l’Escola Joso Centre de Còmic i Arts Visuals, per fixar els termes de la seva participació en la 
2a Edició del Premi Jove de Còmic Sant Martí, per a la prevenció i eradicació de la violència 
masclista (convocatòria 2016), que convoca el Districte amb el suport de la Regidoria de 
Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de Biblioteques de Barcelona; i 
FACULTAR l’Ilm. Sr. Josep Maria Montaner Martorell, Regidor del Districte de Sant Martí, per a la 
signatura de l'esmentat conveni i la realització de tots els actes necessaris en la seva execució. 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
13.-  (20160238) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 16002269, que té per objecte les obres de 

reparació de la plataforma i ferm de diversos carrils bus, i el foment de l’ocupació de persones amb 
dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, les proposicions presentades per les empreses 
Eiffage Infraestructures, SA, UTE Asfaltos Barcino, SL-Construcciones Fertres, SL, Asfaltos 
Augusta, SL, Firtec, SAU i Artífex Infraestructures, SL per estimar que l’oferta no pot ser complerta a 
conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, de conformitat amb l’art. 152.4 
del text refós de la Llei de contractes del sector públic. ADJUDICAR l’esmentat contracte per un 
import màxim de 533.423,68 euros, IVA inclòs, amb una baixa del 32,77% sobre els preus unitaris 
ofertats, i de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a 
Roma Infraestructures I Serveis SAU, amb NIF A25012386, i d'acord amb la seva proposició, en ser 
considerada l'oferta més avantatjosa. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb 
càrrec a les partides i al pressupost que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent 
desglossament: import adjudicació 440.846,02 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA 
de 92.577,66 euros. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils 
següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte a les 
dependències d'Ecologia Urbana, av. Diagonal, 240, 5a planta. 08018 Barcelona. DESIGNAR com a 
responsable del contracte el Sr. Albert Moreno Álvarez, Cap del Servei de Pavimentació. DONAR-
NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
14.-  (20160081) ADJUDICAR el contracte núm. 16003250, que té per objecte el Servei de neteja de 

pintades, eliminació de cartells i retirada d'altres elements de la via pública, i el foment de l'ocupació 
de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral 2016-19, per un import 
d'11.827.812,00 euros, IVA inclòs, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació 
continguda en l'expedient a Cespa, SA amb NIF A82741067, i d'acord amb la seva proposició, en 
ser considerada l'oferta més avantatjosa amb un baixa sobre els preus unitaris del 8,20%. 
DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s 
pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament: import 
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adjudicació 10.752.556,36 euros; tipus impositiu del 10% d'IVA, i import de l'IVA d'1.075.255,64 
euros, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual. FORMALITZAR el 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 la suspensió de la 
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del 
contracte el Sr. Ramon Vinyes. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
Districte de l'Eixample 

 
15.-  (2BD 2015/130) APROVAR definitivament Projecte executiu de la reurbanització del carrer de 

Balmes entre la Gran Via de les Corts Catalanes i el carrer Pelai, al Districte de l’Eixample de 
Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient 
administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 2.769.791,76 
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; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), 
a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i ENCARREGAR a la societat municipal 
BIMSA la gestió de l’actuació. 

 
16.-  (2BD 2016/056) APROVAR definitivament el Projecte del local ubicat al carrer Calàbria, 260 per a 

convertir-lo en un casal de gent gran, al Districte de l’Eixample de Barcelona, d’iniciativa municipal, 
d’acord amb l’Informe  de Conformitat Tècnica del Projecte que figura a l’expedient administratiu i 
que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost d’1.296.288,76 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;  PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), 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 

 
17.-  (3BD 2015 0111) APROVAR definitivament el Projecte de reurbanització de la plaça del Mig de Can 

Clos, al barri de la Marina del Port, al Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, d’iniciativa 
municipal, d’acord amb l’informe tècnic del projecte que figura a l’expedient administratiu i que 
aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost d’1.557.751,71 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; PUBLICAR aquest acord al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de 
l’Ajuntament; I ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 
18.-  (3BD 2016 0029) APROVAR definitivament el Projecte executiu de la reurbanització de l’eix 

conformat pels carrers de St. Frederic, Casteràs i Càceres (fins a Sant Medir), el carrer Riera 
d’Escuder entre el carrer de Sants i el carrer Daoiz i Velarde, i el carrer dels Jocs Florals entre el 
carrer d’Antoni Capmany i el carrer de Sants, al Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, d’iniciativa 
municipal, d’acord amb l’informe tècnic del projecte que figura a l’expedient administratiu i que 
aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 2.473.464,45 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; PUBLICAR aquest acord 
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al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), 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 Gràcia 

 
19.-  (6BD 2016/025) APROVAR definitivament el Projecte de reurbanització del carrer de Luís Antúnez 

entre la Via Augusta i la placeta de Sant Miquel, al Districte de Gràcia de Barcelona, d’iniciativa 
municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que 
aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 547.112,55 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; PUBLICAR aquest Acord al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), 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 d'Horta-Guinardó 

 
20.-  (16PL16423) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta Municipal de 

Barcelona, la Modificació del Pla Especial Urbanístic per a la concreció  dels usos dels nous 
equipaments (7A), i  l’ordenació de les edificacions i volumetries, a l’àmbit del recinte de la Fundació 
privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, promoguda per la MIA de la 
Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona; EXPOSAR-LO al públic 
pel termini d’un mes; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i 
DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
Districte de Sant Martí 

 
21.-  (551/2016) APROVAR el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de Barcelona i la 

societat Diagonal Mar Propco 1, SL per al manteniment del Túnel de Puigcerdà; AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa plurianual per un import de 65.199,20 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i 
partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de Diagonal Mar Propco 1 SL, amb NIF 
B62803523, per fer front a les despeses compromeses al conveni, a raó de 16.299,80 euros anuals 
per cadascun dels quatre anys de vigència. La consignació queda subordinada al crèdit que per 
cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, d’acord amb l’article 174 del RDL 2/2004, de 5 
de març, regulador de les Hisendes Locals; FACULTAR el Gerent d’Ecologia Urbana per a la 
signatura del conveni; i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
22.-  (447/2016) MODIFICAR l’encàrrec de gestió al Consorci del Besòs per a la realització d’actuacions 

en l’àmbit supramunicipal del Besòs, aprovat per acord de la Comissió de Govern en sessió de 7 de 
juliol de 2016, en el sentit d’incorporar a l’apartat II.2 de les prescripcions generals que el regeixen 
noves actuacions en el marc del Pla Operatiu de Mobilitat del Campus Diagonal Besòs (Àmbit Sant 
Adrià del Besòs i Barcelona), de conformitat amb l’informe del gerent adjunt de mobilitat i 
infraestructures de 29 de juliol de 2016; AMPLIAR l'autorització i disposició de despesa per un import 
de 206.886,66 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, 
a favor del Consorci del Besòs, amb NIF P5890053A, per fer front a les despeses derivades de les 
noves actuacions incorporades; PUBLICAR  el present acord  en el butlletí Oficial de la Província i 
en la Gaseta Municipal. 

 
23.-  (10BD2015065) APROVAR definitivament el Projecte executiu, memòria ambiental i estudi de 

seguretat i salut de la reurbanització de l’espai comprès entre els carrers de Palerm, Pere Moragues, 
Cristòbal de Moura i Perpinyà, al Districte de Sant Martí de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord 
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amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es 
dóna per reproduït, amb un pressupost de 809.207,68 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; PUBLICAR aquest Acord al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i 
ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l’Actuació. 

 
 Moció 
 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 

Districte de Ciutat Vella 
 
Única.-  (16PL16426) SUSPENDRE, de conformitat amb l’article 73.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme 

aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, l’atorgament de llicències i/o comunicats, i altres 
autoritzacions municipals connexes, establertes per la legislació sectorial, per a l’obertura, la 
instal·lació o l’ampliació de les activitats següents: 1. Activitats actualment regulades en la 
Modificació del Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats del 
Districte de Ciutat Vella i en el Pla especial d’establiments de pública concurrència, hoteleria i altres 
activitats de la zona específica ZE-5B “Zona Rambla” de Barcelona: a)  A l’àmbit de la ZE-5B “Zona 
Rambla” dins del Districte de Ciutat Vella, identificades amb els epígrafs següents: sales d’exhibició 
sexual (2.2.6), locals on s’exerceix la prostitució (2.2.7), bars (2.3.1), bars amb restauració menor 
(2.3.2), jocs d’atzar (2.4.1), jocs recreatius (2.4.2), jocs esportius (2.4.3), atraccions recreatives 
(2.4.4), exhibició individual de material audivisual pornogràfic (2.6.2), establiments de 
telecomunicacions (serveis telefònics i internet, “locutoris”) (2.6.3), activitats zoològiques (2.7), 
establiments alimentaris (excepte bodegues, gelateries i làctics) (EC.1.1.1), botigues de plats 
preparats (EC.3.3.2). b) A la resta del Districte de Ciutat Vella (amb exclusió de la zona específica 
ZE-10 Zona Portuària), identificades amb els epígrafs següents: exhibicions o espectacles realitzats 
en recintes coberts (1.2), activitats esportives (2.1), activitats musicals (2.2), activitats de restauració 
(2.3), activitats de jocs i atraccions (2.4), activitats culturals i socials (2.5), activitats audiovisuals 
(2.6), activitats zoològiques (2.7), establiments alimentaris de venda personalitzada (EC1.1), 
establiments alimentaris en règim d’autoservei (EC1.2), establiments individuals multi sectorials o 
polivalents (EC2), botigues de conveniència (EC3.1), botigues annexes a benzineres (EC3.2), 
establiments amb màquines expenedores d’aliments (EC.3.3.1), botigues de plats preparats 
(EC.3.3.2), comerç alimentari amb degustació (EC.3.3.3), gelateries i orxateries que no disposin de 
degustació en el seu interior (EC3.3.4). 2. Altres activitats, identificades pels epígrafs següents, 
segons OMAIIAA, a tot l’àmbit del Districte de Ciutat Vella (amb exclusió de la zona específica ZE-10 
Zona Portuària): 13/3.9.d Agència de viatges; 13/3.9x Oficina de turisme; 13/3.9z Punt d’atenció 
turística; 13/3.9.d.2 Agència de viatges per internet; 13/3.9y Oficina oberta al públic: venda de tíckets 
i entrades; 12.11.a Magatzem de mercaderies no perilloses; 12.11/2 Agència de transport amb 
magatzem temporal de mercaderies; 12.11/2b Oficina de gestió de transport o duana; 13/1.2.03 
Exposició i venda o lloguer de bicicletes; 13/1.2.62 Exposició i venda o lloguer de motos i 
complements; 13/1.2.63 Exposició i venda o lloguer de vehicles de mobilitat personal amb motor. 
SUSPENDRE, també, l’atorgament de llicències d’obra d’edificació, de nova planta, gran 
rehabilitació, reforma o rehabilitació amb canvi de l’ús principal de l’edifici, i l’increment de volum o 
sostre edificable, i/o els comunicats immediats i diferits vinculats a la instal·lació o ampliació 
d’aquestes activitats. EXCLOURE de la suspensió l’atorgament de llicències i/o comunicats, i altres 
autoritzacions municipals connexes, establertes per la legislació sectorial, per iniciar, ampliar o 
instal·lar una activitat que, abans de l’executivitat d’aquest acord,  disposi de l’habilitació municipal 
preceptiva per executar les corresponents obres de condicionament. Tot això d’acord amb les 
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determinacions de l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i a 
efectes de motivació s’incorpora a aquest acord. PRECISAR que aquesta suspensió es fa per tal de 
procedir als estudis per a la redacció d’un Pla Especial Urbanístic d’ordenació de les activitats que 
ara es suspenen, a l’àmbit del Districte de Ciutat Vella; PRECISAR, també, que els àmbits de 
suspensió són els delimitats i grafiats en els plànols que figuren a l’expedient elaborats de 
conformitat amb el punt 3 de l’esmentat article 73 del TRLU; DETERMINAR, a l’empara de l’article 
74.1 de l’esmentat text legal, que el termini d’aquesta suspensió serà, d’un any, a comptar des de la 
publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona; i PUBLICAR-LO en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 


