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Ref:CG 1/18 

 
 ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió ordinària d’11 de gener de 2018. 
 
 Aprovació de l'acta de la sessió de 28 de desembre de 2017. 
 

Part decisòria 
 
Propostes d’acord 
 
ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 
1.-  (8/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Bartomeu Antich García (mat. 12000037), 

entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional de Tècnic 
Superior d’Arquitectura, amb destinació a la Direcció de Serveis del Paisatge Urbà de l’Institut 
Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, on desenvolupa el lloc de treball de Tècnic 3 
(80.30.OP.20), i una segona activitat privada que consisteix en el lliure exercici de la professió 
d’arquitecte i aparellador per compte propi. Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat 
pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada de lliure exercici de la professió 
d’arquitecte i aparellador per compte propi, qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal 
de Barcelona. 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.-  (1121/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Marc Castellà de Pedro (mat. 75877) 

entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional de Tècnic 
Superior en Enginyeria, amb destinació al Departament de Llicències i Inspeccions del Districte de 
l’Eixample, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 3 (80.30.OP.10), i l’activitat privada per compte 
propi com a redactor del document tècnic “ Especificacions tècniques dels nodes de potència a la 
xarxa de fibra òptica” per a l’empresa Powernet. 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 al servei 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. 
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3.-  (1246/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Elias Sánchez Bell (mat. 76042) entre 
la seva activitat municipal com a treballador laboral temporal, amb la categoria professional 
d’Auxiliar administratiu, amb destinació al Departament de Llicències i Inspeccions del Districte de 
Nou Barris, on ocupa el lloc de treball de Suport 5 (90.50.GE.10), i l’activitat privada per compte 
propi de retoc fotogràfic i disseny gràfic. 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.  

 
4.-  (1307/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Míriam Alvarado Suñer (mat. 

26570) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, amb la categoria professional 
de Tècnica Superior en Organització, amb destinació al Departament de Projectes de Gestió de la 
Informació de la Gerència de Drets de la Ciutadania, Participació i Transparència, on ocupa el lloc 
de treball de Tècnica 2 (80.20.GA.10), i l’activitat privada de professora col·laboradora de la 
Universitat Oberta de Catalunya, del 20 de setembre de 2017 al 15 de febrer de 2018. 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. 

 
5.-  (S2017-01) AUTORITZAR al Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona, adscrit a 

l’Ajuntament de Barcelona, la contractació laboral temporal d’interinitat per vacant d’una persona pel 
lloc de treball de Conservador/a de Col·leccions i Exposicions, del grup A. DONAR-NE compte a la 
Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
6.-  (17/136) AUTORITZAR al Consorci Agència d’Ecologia Urbana, adscrit a l’Ajuntament de Barcelona, 

la contractació laboral temporal d’interinitat per vacant d’una persona pel lloc de treball de Tècnic/a 
Superior especialista en Mobilitat i Espai Públic, amb titulació d’Enginyeria de Camins, Canals i 
Ports, Arquitectura o similar. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de la 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 
7.-  (9/18) INICIAR l'expedient per a la contractació que té per objecte el servei de traducció i mediació 

intercultural, la missió del qual és proporcionar recursos als professionals de serveis municipals per 
facilitar la comunicació intercultural i prevenir i resoldre els conflictes que es puguin donar en les 
relacions entre persones i col·lectius amb diferents cultures d’origen, amb núm. de contracte 
17004756, mitjançant tramitació ordinària, i amb un pressupost total de licitació d'1.205.588,72 
euros, IVA inclòs. APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte. 
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CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació mitjançant procediment obert. AUTORITZAR 
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: pressupost net 1.095.989,74 euros; tipus impositiu 
del 10% d'IVA, i import de l'IVA de 109.598,98 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i 
suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 

 
Districte de Nou Barris 

 
8.-  (17010197) ADJUDICAR el contracte núm. 17004497, que té per objecte els serveis del Programa 

de gent gran del Districte de Nou Barris, amb mesures socials de contractació pública sostenible, 
per un import de 654.527,50 euros, exempt d'IVA, de conformitat amb la proposta de valoració i 
classificació continguda a l'expedient a l'Associació Esport-3, amb NIF G08880577, i d'acord amb la 
seva oferta, en ser la única proposta presentada, 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'import de 454.319,09 euros, exempt d'IVA, essent l'import de 415.817,47 euros a 
càrrec del pressupost per l'any 2018 i l'import de 38.501,62 euros a càrrec del pressupost per l'any 
2019. Aquest import és el resultant de detreure de la seva oferta la quantitat corresponent al període 
de l'1 de setembre de 2017 fins al 6 de febrer de 2018 (200.208,41 euros, exempt d'IVA, a raó de 
154.006,47 euros del pressupost de l'any 2017, i 46.201,94 euros del pressupost de l'any 2018), 
atès que s'ha produït endarreriment en la tramitació i l'execució començarà definitivament el 7 de 
febrer de 2018. 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 i que no s'hagi interposat 
recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat 
l'aixecament de la suspensió. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
9.-  (17010197) ANUL·LAR part de l'autorització de despesa del contracte número 17004497 que té per 

objecte els serveis del Programa del gent gran del Districte de Nou Barris, amb mesures socials de 
contractació pública sostenible, per un import de 355.444,67 euros amb càrrec al Pressupost/os i 
Partida/es indicades en aquest mateix document, amb el següent detall: A càrrec de l’any 2017 
l’import total de 190.532,65 euros: l’import de 154.006,47 euros, exempt d’IVA, correspon al període 
de l'1 de setembre fins al 31 de desembre de 2017 de l’oferta presentada i l’import de 15.400,65 
euros correspon al tipus impositiu 10% d’IVA del mateix període no executat. L’import de 19.205,03 
euros, IVA exclòs, correspon a la baixa per adjudicació per l’any 2017 i l’import de 1.920,50 euros 
correspon al tipus impositiu 10% d’IVA del mateix període. A càrrec de l’any 2018 l’import total de 
155.780,48 euros: l’import de 46.201,94 euros, exempt d’IVA, correspon al període de l’1 de gener 
fins al 6 de febrer de 2018 de l’oferta presentada i l’import de 4.620,19 euros, correspon al tipus 
impositiu 10% d’IVA del mateix període per endarreriment en la tramitació del contracte. L’execució 
de les prestacions començarà definitivament el 7 de febrer de 2018. L’import de 57.615,09 euros, 
IVA exclòs, correspon a la baixa per adjudicació per l’any 2018 i l’import de 5.761,51 euros 
correspon al tipus impositiu 10% d’IVA del mateix període. L’import 41.581,75 euros correspon al 
tipus impositiu 10% d’IVA de l’import de l’adjudicació no contemplat a l’oferta per exempció de 
l’empresa. A càrrec de l’any 2019 l’import total de 9.131,54 euros: l’import de 4.801,26 euros, IVA 
exclòs, correspon a la baixa per adjudicació per l’any 2019 i l’import de 480,12 euros correspon al  
tipus impositiu 10% d’IVA del mateix període. L’import de 3.850,16 euros correspon al tipus impositiu 
10% d’IVA de l’import de l’adjudicació no contemplat a l’oferta per exempció de l’empresa. 
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ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 

Districte de Sants-Montjuïc 
 
10.-  (17GU18) APROVAR definitivament, 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, per remissió de l’article 166.4 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, el Projecte de 
regularització de finques del PAU de la Modificació puntual del Pla especial urbanístic per a la 
concreció d’usos dels equipaments (7c) i l’ordenació de les edificacions en l’àmbit delimitat pels 
carrers Metal·lúrgia i Foc, el límit del PMU Porta Firal, el carrer Alts Forns i el límit Nord dels 
pavellons 4 i 6 de Barcelona, formulat per Fira 2000, SA. DETERMINAR, de conformitat amb l'article 
153 del Reglament de la Llei d'urbanisme, que la fermesa en via administrativa de l'acord 
d'aprovació definitiva del Projecte de regularització de finques, produirà essencialment els efectes 
econòmics i jurídics continguts a l'article 127 del Text refós de la Llei d'urbanisme. PUBLICAR 
aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un dels diaris de més circulació 
de la província, i NOTIFICAR-LO individualment a les persones interessades. DONAR-NE compte a 
la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
Districte de Sant Andreu 

 
11.-  (16GU48) APROVAR definitivament, 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, en la 
modalitat de compensació bàsica, de la  UA 4 del Pla especial d’ordenació de l’entorn del carrer de 
Campeny, formulat per la Junta de Compensació constituïda a l’efecte, que incorpora les 
modificacions derivades de l’acord d’aprovació inicial. DETERMINAR, de conformitat amb l'article 
153 del Reglament de la Llei d'urbanisme, que la fermesa en via administrativa de l'acord 
d'aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació, produirà essencialment els efectes econòmics i 
jurídics continguts a l'article 127 del Text refós de la Llei d'urbanisme, i per tant, entre d'altres, la 
cessió, en ple domini i lliure de càrregues, a l'Administració actuant dels terrenys de cessió 
obligatòria per a llur afectació als usos previstos en el planejament. PUBLICAR aquest acord en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un dels diaris de més circulació de la província, i 
NOTIFICAR-LO individualment a tots els propietaris i altres interessats afectats. DONAR-NE compte 
a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
 EL SECRETARI GENERAL 
 Jordi Cases i Pallarès 
 


