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Ref:CG 4/16 

 

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

Barcelona, el dia 4 de febrer 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, Jaume Asens Llodrà, i els Ims. Srs. Regidors i les 

Imes. Sres. Regidores, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez 

Castaño, Mercedes Vidal Lago, Josep Ma. Montaner Martorell i Eloi Badia Casas, 

assistits pel Secretari General, Sr. Jordi Cases i Pallarés, que certifica. 

 

 Excusa la seva absència l’Ilma. Sra. Tinenta d’Alcaldia Janet Sanz Cid. 

 

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

 

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

les nou hores i trenta minuts. 

 

 Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 28 de gener de 

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

S'APROVA. 

 

 

I) INFORMACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA DEL PLENARI DEL CONSELL 

MUNICIPAL 

 

 Es delibera, primerament, sobre el projecte d'ordre del dia preparat per a 

la propera sessió del Plenari del Consell Municipal estructurat de la manera 

següent com a conseqüència de l'entrada en vigor del Reglament Orgànic 

Municipal: 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

B) Part Informativa 

 

a) Despatx d'ofici 

b) Mesures de govern 

c) Informes 

 

C) Part Decisòria / Executiva 

 

a) Ratificacions 

b) Propostes d'acord 

 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

1.- (CF 2016-02/2) RATIFICAR per part de l’Ajuntament de Barcelona, com a ens 

consorciat, l’acord adoptat per la Junta de Govern del Consorci Pla de 

Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona en la sessió de 20 de maig de 
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2015, relatiu a l’aprovació de la modificació dels seus estatuts amb l’objecte 

d’adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 

sostenibilitat de l’Administració local i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 

racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, a més 

d’altres modificacions adients, segons consta en l’expedient administratiu. 

 

2.- (CF 2016-02/3) RATIFICAR per part de l’Ajuntament de Barcelona, com a ens 

consorciat, l’acord adoptat per la Junta Rectora del Consorci Institut Ramon Llull 

en sessió de 16 de desembre de 2015, relatiu a l’aprovació de la modificació dels 

seus estatuts amb l’objecte d’adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 

racionalització i sostenibilitat de l’Administració local i a la Llei 15/2014, de 16 

de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 

administrativa, i d’altres modificacions adients, segons consta en l’expedient 

administratiu. 

 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

3.- (14PL16180)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic de Protecció i Potenciació de 

la Qualitat Urbana en l’àmbit de la ciutat de Barcelona, d’iniciativa municipal, 

amb les modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de 

Planejament; RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació 

pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de l’esmentada 

Direcció, de valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que consten a 

l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen a aquest acord. 

 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

4.- (13PL16108)  DENEGAR l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.c del 

Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), del 

Pla Especial Urbanístic d’ordenació de l’ampliació de l’edificació de la finca 

situada al camí de la Santa Creu d’Olorda a Vallvidrera, núms. 79-81, promogut  

per Ramón Comerma i Oliva, atesa l’existència de motius determinants de la 

denegació de la seva aprovació, als quals fa referència l’informe de la Direcció de 

Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i es dóna per reproduït; 

NOTIFICAR el present acord als promotors del Pla. 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

5.- (15PL16369)  APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la 

Carta Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per a 

l’ús com a equipament de la finca de Can Garcini situada al carrer Xiprer núms. 

40-46, d’iniciativa municipal; RESOLDRE les al·legacions presentades en el 

tràmit  d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe 

de la Direcció de Serveis de Planejament, informe que consta a l’expedient i a 

efectes de motivació s’incorpora a aquest acord; TRAMETRE l’expedient a la 

Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 
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Districte de Nou Barris 

 

6.- (15PL16366)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació del nou 

equipament situat al carrer de Sant Iscle, 50-54, destinat a piscina i pista 

poliesportiva, al districte de Nou Barris, d’iniciativa municipal. 

 

c) Proposicions 

 

D) Part d'impuls i control 

 

a) Proposicions / Declaracions de Grup 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c) Precs 

d) Preguntes 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

E) Mocions 

 

F) Declaracions Institucionals 

 

 Després d'haver examinat tots els punts anteriors, la Comissió de Govern 

DÓNA la seva conformitat al precedent projecte d'ordre del dia del Plenari del 

Consell Municipal. 

 

 

II) INFORMACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA DE LES COMISSIONS 

PLENÀRIES 

 

A) Aprovació de les actes de les sessions anteriors 

 

B) Part Informativa 

 

a) Despatx d'ofici 

b) Mesures de govern 

c) Informes a les Comissions 

d) Compareixences Govern municipal 

 

C) Part Decisòria / Executiva 

 

 Es delibera, a continuació, sobre la part decisòria de l'ordre del dia de les 

diferents Comissions del Consell Municipal. 

 

a)  Propostes d'acord 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

1.- (15PL16319)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta 
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Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità a l’Àmbit 

discontinu format per les finques del Temple de Santa Maria de Sants i del carrer 

d'Olzinelles, núm, 30, d’iniciativa municipal. 

 

b) Proposicions 

 

 Després d'haver examinat l'anterior relació de propostes d'acords 

decisoris que seran tractades en les sessions de les corresponents Comissions del 

Plenari, la Comissió de Govern els DÓNA la seva conformitat. 

 

D) Part d'impuls i control 

 

a) Proposicions / Declaracions de Grup 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c) Precs 

d) Preguntes 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

E) Mocions 

 

  

 

 

III) ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

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 D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

1.- BIMSA (055.1215.239) El Conseller delegat de BIMSA, el 7 de gener de 2016, ha adoptat 

resolució que APROVA l'expedient de contractació de les obres relatives al 

projecte executiu, estudi de seguretat i salut i memòria ambiental de la 

reurbanització del carrer d'Oristà, al Districte de Nou Barris a Barcelona, per un 

import de 696.821,88 euros, IVA exclòs. 

 

2.- BIMSA (070.1215.240) El Conseller Delegat de BIMSA, el 19 de gener de 2016, ha 

adoptat resolució que INICIA la licitació per a la contractació de les obres de 

construcció del projecte reformat de consolidació estructural i treballs sota rassant 

a l'edifici de Ca l'Alier, a Barcelona, amb un pressupost de licitació 

d'1.756.880,08 euros, IVA exclòs. 
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3.- BIMSA (010.1215.227) El Conseller Delegat de BIMSA, el 20 de gener de 2016, ha 

adoptat resolució que INICIA la licitació per a la contractació de les obres 

relatives al projecte executiu refós de reurbanització del carrer Olivera entre carrer 

Lleida i el carrer de la Concòrdia, al Districte de Sants-Montjuïc a Barcelona, amb 

un pressupost de licitació d'1.099.800,60 euros, IVA exclòs. 

 

4.- IMPiJ (16/0006-00-CP/01) El Gerent de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de 

Barcelona, per delegació de la Presidència de 15 de juny de 2015, el 31 de 

desembre de 2015, adoptà la següent resolució que ADJUDICA a l’empresa 

Corma, SCCL el contracte de subministrament de planta arbustiva, vivaç, 

aquàtica, enfiladisses, rosers, crasses, cactàcies, palmàcies de petit port, d'interior 

i pans de flors per als exercicis 2016 i 2017, per un import de 773.363,98 euros.  

 

5.- IMPiJ (16/0025-00-CP/01) El Gerent de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de 

Barcelona, per delegació de la Presidència de 15 de juny de 2015, el 19 de gener 

de 2016, adoptà la següent resolució que AUTORITZA la quantitat de 

2.130.901,96 euros per a la licitació del Contractació de la prestació del servei de 

realització de la gestió integrada de plagues i malures de l'arbrat, palmeres, 

arbustos, planta vivaç i gespes tant en viari com en parcs i jardins, així com la 

desinfecció de les àrees de gossos i desherbatge, que precisa l'Institut Municipal 

de Parcs i Jardins de Barcelona, per un període de dos anys. 

 

b) Informes 

 

C) Part Decisòria 

 

a)  Propostes d'acord 

 

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

 

 

ALCALDIA 

 

1.- (20154310)  ADJUDICAR el contracte núm. 15004273 que té per objecte la prestació 

del servei de suport d’atenció telefònica integral per a trucades d’emergència al 

092 i 080, les seves centraletes administratives, i gestió de segon nivell al Centre 

de gestió d’emergències i al telèfon d’atenció per molèsties d´habitatges d’ús 

turístic, d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques, i el 

foment de l’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció laboral, 

per un import de 2.686.485,05 euros, IVA inclòs, de conformitat amb la proposta 

de valoració i classificació continguda en l'expedient, a Konecta BTO, SL amb 

NIF B62916077, 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 0401 22719 13211 i 0401 22719 13612 dels pressupostos de 2016, 

2017 i 2018 amb el següent desglossament: import adjudicació 2.220.235,58 

euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 466.249,47 euros, 

condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de cada 

exercici. 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 i que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la 
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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. DONAR-NE compte a la Comissió Presidència, 

Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 

2.- (110/2015)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada del Sr. Salvador Parron 

Conus (mat. 805105) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, 

amb la categoria professional de Professor de Música, amb destinació al 

Conservatori Municipal de Música de l’Institut Municipal d’Educació de 

Barcelona, on ocupa el lloc base de treball de Professor de Música, i l’activitat 

pública com a Professor de Música a temps parcial al Conservatori Municipal de 

Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona, per al curs acadèmic 2015-2016 

des de l'1 de setembre de 2015 fins al 31 d'agost de 2016. Aquesta autorització 

s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 

d’incompatibilitats del personal de les administracions públiques, article 4.8 de la 

Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 

l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de 

l’Ajuntament de Barcelona, de 10 de juny de 2015, que declara d’interès públic la 

segona activitat dels professors de música de l’Institut Municipal d’Educació de 

Barcelona (Gaseta núm. 20 del 30 de juny de 2015). La suma de les jornades de 

l’activitat principal i de l’activitat docent desenvolupada segons la declaració 

d’interès públic de l’esmentat acord, en cap cas, no podrà superar la jornada 

ordinària de l’Administració incrementada en un 50%. Les necessitats de 

dedicació de l’activitat municipal no es podran veure afectades per la realització 

de la segona activitat. La present 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.- (145/2015)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Estefania 

Cabanillas Carrasco (mat. 805390),  entre la seva activitat municipal com a 

funcionària interina amb la categoria professional de d’Educadora d’Escola 

Bressol, amb destinació a l’EBM Nenes i Nens,  de l’Institut Municipal 

d’Educació d'aquest Ajuntament, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 5 – 

80.50.SE.10, i l’activitat privada a Apren Jugant, SL, com a monitora de lleure. 

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. 
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4.- (166/2015)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria Jovellar 

Martínez (mat. 801060) entre la seva activitat municipal com a funcionària, amb 

la categoria professional d’Educadora d’Escola Bressol, amb destinació a l’EBM 

Can Bacardí de l’Institut Municipal d’Educació d'aquest Ajuntament, on ocupa el 

lloc de treball de Tècnica 5 – 80.50.SE.10, i l’activitat privada a Tecnovent SL, 

com a Administradora de l’empresa. 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.- (34/2016)  CONVOCAR  la cobertura del lloc de treball de Direcció 2, adscrit a la 

Direcció de Serveis d’Auditoria Interna de la Gerència de Presidència i Economia 

de l'Ajuntament de Barcelona i APROVAR les bases que han de regir aquesta 

convocatòria (I.D. S  07027972); PUBLICAR aquest acord i l’annex a la Gaseta 

Municipal, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web de 

l’Ajuntament de Barcelona; DONAR compte de la present resolució a la Comissió 

de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

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

el document de 4 de febrer de 2016. 

 

7.- (25418)  ADQUIRIR a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, a 

l’entitat financera “Bankia SA. (CIF A-14010342), l’habitatge de la finca situada 

a l’Av. Rasos de Peguera núm. 2, 1-2 (identificat registralment com finca núm. 

37804 del Registre de la Propietat núm. 13 dels de Barcelona); APROVAR com a 

preu de la compravenda l’import de 25.000 euros; LLIURAR al Patronat 

Municipal de l’Habitatge la quantitat de 25.000 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. 
 

8.- (25419)  ADQUIRIR a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, a 

l’entitat financera “Bankia SA. (CIF A-14010342), l’habitatge de la finca situada 

a l’Av. Rasos de Peguera núm. 84, 3-2 (identificat registralment com finca núm. 

16526 del Registre de la Propietat núm. 13 dels de Barcelona); APROVAR com a 

preu de la compravenda l’import de 25.000 euros; LLIURAR al Patronat 

Municipal de l’Habitatge la quantitat de 25.000 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. 
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9.- (2016/34)  APROVAR l’encàrrec de gestió a Barcelona Activa SAU SPM per a la 

direcció, el seguiment i la supervisió de les persones treballadores participants en 

els projectes de competència municipal, que es desenvolupin en el marc del 

Programa "Treball i Formació Persones Aturades No Perceptores (PANP) 2015”, 

per disposar dels mitjans humans, materials i tècnics adients.  

 

10.- (3-006/2016)  APROVAR l’expedient núm. 3-006/2016 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 

426.990,00 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. 16012691. 

 

 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 

11.- (20130405)  APROVAR, per motiu d’interès públic, a l’empara de l’article 219 del 

Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic la modificació del contracte 

número 13003161 que té per objecte la gestió integral i l’administració de la 

residència assistida i llar residència municipal Parc del Guinardó, de conformitat 

amb les motivacions de l’informe emès conjuntament per la directora 

d’Intervenció Social i la cap del Departament de Gent Gran, en data 23 de 

desembre de 2015, adjudicat a l’empresa Eulen Servicios Sociosanitarios, SA, per 

acord de la Comissió de Govern de 27 de novembre de 2013, consistent en la 

modificació del contracte per l’import de 22.576,99 euros, IVA inclòs, per 

gestionar un espai de la residència superior al previst inicialment, d’acord amb 

l’article 107.1.a) 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, degut a 

l’increment imprevisible de la superfície d’ús de la residència. AUTORITZAR I 

DISPOSAR a favor de l’empresa Eulen Servicios Sociosanitarios, SA, amb NIF 

núm. A79022299 la despesa de 22.576,99 euros, IVA inclòs (19.471,37 euros 

d’import net i 3.105,62 euros, en concepte d'impost sobre el Valor Afegit), amb 

càrrec a la partida 02.01 227.31 231.32 del pressupost de l’exercici 2016, 

condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient, NOTIFICAR la present 

resolució a l’empresa adjudicatària. REQUERIR l'adjudicatari perquè en el 

termini màxim de 15 dies hàbils, a partir de la data de recepció de la notificació 

d'aquesta resolució, reajusti la garantia definitiva per un import de 973,57 euros, i 

FORMALITZAR la modificació del contracte el dia i hora que se li indiqui des 

del Departament de Serveis Jurídics. 

 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

Districte de l'Eixample 

 

12.- (20129202)  RATIFICAR la resolució del Gerent Municipal, de 28 de gener de 2016, 

que va autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa per un import de 

4.799,87 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest 
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mateix document, a favor de Serveis a les persones Encís, SCCL, amb NIF 

F60137411, per a cost quotes tallers aturats CC. Sagrada Família, durant tot l’any 

2015. 

 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

13.- (20160004)  INICIAR l’expedient per a la contractació del servei 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; - la 

Intervenció Municipal, amb núm. de contracte 15004487, mitjançant tramitació 

ordinària, amb la utilització del procediment restringit, i amb un pressupost total 

de licitació d'1.557.600,88 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 1.287.273,46 euros; tipus impositiu del 

21% d’IVA, i import de l’IVA de 270.327,42 euros; condicionada a l’existència 

de crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents. 

 

14.- (20160024)  INICIAR l'expedient per a la contractació del servei de manteniment, 

reparació i modificació dels equips i sistemes de regulació, control i informació de 

trànsit situats a les rondes de Dalt i Litoral (2016-2018), i el foment de l'ocupació 

de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, amb núm. de 

contracte 15005162, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 

procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 5.253.292,78 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 4.341.564,28 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de 

l'IVA de 911.728,50 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i 

suficient en els pressupostos corresponents. DECLARAR la improcedència de la 

revisió de preus de conformitat amb la clàusula 17 del PCAP. 

 

15.- (20160094)  APROVAR inicialment la Instrucció tècnica de túnels viaris urbans de la 

ciutat de Barcelona, per la que es regula les condicions que han de complir els 

túnels viaris de la ciutat per tal de garantir la seguretat de les persones, del medi 

ambient, i de les mateixes infraestructures; SOTMETRE-LA a informació pública 

d’acord amb allò disposat per l’article 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases de règim local, mitjançant la seva publicació en el portal 

de transparència municipal durant un termini de 30 dies, donant així mateix 

compliment al que disposa l’article 112 del ROM, i els articles 5.4 i 10 c de la 

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon 

govern; TENIR-LA per definitivament aprovada si no es presenta cap al·legació 
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durant el termini d’exposició pública i, en aquest cas, PUBLICAR-LA al Butlletí 

Oficial de la Província, a la Gaseta Municipal de Barcelona, a la seu electrònica o 

al web municipal i; INSCRIURE-LA al Registre Municipal d'Instruccions i 

Circulars, en compliment de l'acord de la Comissió de Govern de 15 d'abril de 

2015. 

 

16.- (20160081)  INICIAR l'expedient per a la contractació de la neteja de pintades i de 

grafits, eliminació de cartells i retirada de pancartes i el foment de l’ocupació de 

persones amb dificultats particulars d’inserció laboral, per als anys 2016-2019, 

amb núm. de contracte 16000261, mitjançant tramitació ordinària, amb la 

utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de licitació 

d'11.827.812,00 euros, IVA inclòs, 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 

l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en 

aquest mateix document amb el següent desglossament: pressupost net 

10.752.556,36 euros; tipus impositiu del 10% d'IVA, i import de l'IVA 

d'1.075.255,64 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en 

el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DECLARAR la improcedència de la 

revisió de preus ateses les característiques del present contracte. 

 

 ES RETIRA la proposta precedent. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

17.- (15obo84)  APROVAR inicialment el “Projecte d’urbanització dels entorns de la 

UA-5 del peri del Barri del Polvorí” al Districte de Sants-Montjuïc, d’iniciativa 

pública, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte de 3 de juny de 2015, que 

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

amb un import total 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 SOTMETRE a informació pública dit 

projecte durant un termini d’un mes, a partir del dia següent de la publicació de 

l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), i en un diari dels 

de més circulació de la província, termini durant el qual es podrà examinar i 

formular-hi les al·legacions pertinents. 

 

Districte de Gràcia 

 

18.- (15obo88)  APROVAR inicialment 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 de 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 SOTMETRE a informació pública dit projecte, 

durant un termini d'un mes, a partir del dia següent de la publicació de l'anunci al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), termini durant el qual es 

podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 
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Districte d'Horta-Guinardó 

 

19.- (7BD 2014/224) APROVAR definitivament el Projecte executiu de la segona fase 

d'ordenació de l'espai interior d'illa comprès entre els carrers de Lledoner i de 

Sidó, al barri de Sant Genís, al Districte d'Horta-Guinardó 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'1.322.771,02 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 de Nou Barris 

 

20.- (15obo54)  DESESTIMAR el recurs potestatiu de reposició interposat el 13 de 

novembre de 2015 pel Sr. José Antonio Castro Sousa, actuant en representació de 

Construcciones José Castro, SA, contra l’acord de la Comissió de Govern, adoptat 

en sessió de 23 de setembre de 2015, que va aprovar definitivament el Projecte 

d'urbanització de l'àmbit del PAU1 de la MPGM del Barri de Roquetes (fases 2 i 

3 d'urbanització de superfície), al Districte de Nou Barris, a Barcelona; pels 

motius que justificadament i raonada, figuren a l'informe de la Directora de 

Serveis de Projectes i Obres de la Societat municipal Barcelona Gestió 

Urbanística, SA, de 30 de novembre de 2015, que obra a l'expedient, i que a 

efectes de motivació s'incorpora a aquest acord; NOTIFICAR aquest acord al Sr. 

José Antonio Castro Sousa, representant de Construcciones José Castro, SA. 

 

Districte de Sant Andreu 

 

21.- (15GU02)  DESESTIMAR la sol·licitud formulada per la Sra. Caridad Navarro 

Navarro, mitjançant instància presentada el 16 de desembre de 2015 (núm. 1-

2015-0607395-1), d’emissió de certificació del silenci estimatori de la seva 

pretensió formulada mitjançant instància presentada l’1 de setembre de 2015 

(núm. 1-2015-0423320-1), pels motius que justificadament i raonada figuren en 

l’informe del Departament de Projectes de Gestió Urbanística de 19 de gener de 

2016, que consta en l’expedient i que es dóna per reproduït. INCORPORAR a 

l’expedient de reparcel·lació del PAU 3 de la UA B de la MPGM al Polígon de 

les Cases Barates del Bon Pastor, totes les instàncies presentades per la Sra. 

Caridad Navarro Navarro, referents al contingut i determinacions del projecte de 

reparcel·lació, per analitzar-les i resoldre amb la resta d’al·legacions formulades 

al mateix, dins del procediment de tramitació i aprovació del Projecte de 

reparcel·lació. 

 

Districte de Sant Martí 

 

22.- (15obo75)  APROVAR definitivament el “Projecte d'urbanització de la UA 1 del 

PERI Diagonal-Poblenou (PMU de la meitat sud de l'Illa delimitada per 

l'avinguda Diagonal i els carrers Badajoz, Bolívia i Ciutat de Granada)” al 
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Districte de Sant Martí, a Barcelona, d'iniciativa pública, d'acord amb l'Informe 

Tècnic del Projecte que ha rebut Bagur, SA el 13 d'octubre de 2015, que figura a 

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

import de 986.264,27 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. 

 

23.- (10BC 2015/139) APROVAR el Projecte modificat núm. 1 del projecte del tub de desguàs 

de l'esgotament del nivell freàtic a Glòries al Districte de Sant Martí, d'iniciativa 

municipal, segons l'article 42 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 

qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i d'acord 

amb l'Informe tècnic jurídic de la societat municipal BIMSA que figura a 

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

import total de 713.074,50 euros, el 21% d'IVA inclòs, import resultant de sumar 

el preu del contracte (595.108,28 euros), que ja incorpora la baixa ofertada per 

l’adjudicatari i l’import de les modificacions (117.966,22 euros) el que suposa un 

increment del 19,82% sobre el preu del contracte; PUBLICAR aquest acord al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a un diari dels de més 

circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal, i al Tauler d'Anuncis de 

l’Ajuntament de Barcelona; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la 

gestió de l'actuació. 

 

24.- (10-2015LL36236) ATORGAR la llicència per a la Construcció d'un edifici de nova planta 

per a oficines i activitats @, a favor de Moorage inversiones 2014, SL al carrer 

Ciutat de Granada, 136-150, d'acord amb la següent descripció de les obres que 

s'autoritzen segons plànols aprovats i prescripcions de la llicència: Construcció 

d'un edifici de nova planta per a oficines i activitats @, de planta trapezoïdal de 

17 m d'ample que dóna façana al carrer Ciutat de Granada i als futurs jardins de 

Ca l'Aranyó. Consta de tres plantes soterrànies, planta baixa, vuit plantes altes que 

ocupen tota la longitud de l'edifici i de la novena a la dissetena es redueixen fins 

aproximadament tres quartes parts del total.  En les plantes soterranis hi ha 173 

places de cotxe i 18 de moto; a la planta baixa se situa l'accés principal a les 

oficines, un espai comunitari per als treballadors, espais d'instal·lacions, la rampa 

d'accés a l'aparcament i un porxo amb permeabilitat cap a la zona verda i un 

aparcament per 126 bicicletes; i en les plantes superiors se situen les oficines i les 

activitats @, amb un nombre màxim de locals de 40. En el conjunt s'haurà de 

destinar, com a mínim, 4.335 m2 a activitats @. Condicions particulars de la 

llicència: Abans de l'inici de les obres: - Presentar a l'Agència d'Energia de 

Barcelona una revisió de la documentació aportada incorporant-hi la 

documentació annexa adient, degudament signada, que doni resposta als següents 

aspectes: Exempció de solar tèrmica: a) incorporar contracte de subministrament 

amb el gestor de la xarxa de calor i fred (Districlima) per a cobrir les necessitats 

de generació d'ACS, calefacció i fred (si escau) i b) incorporar adaptació balanç 

comparatiu d'energia i emissions al model que es pot descarregar a l'enllaç 

http://www.barcelonaenergia.cat/gestorsost/tecnica.htm.Instal·lacions solars 

fotovoltaiques: a) incorporar un projecte de la instal·lació solar fotovoltaica que 

s'adeqüi al contingut mínim que s'especifica a l'Annex VI.1 de l'OMA; tanmateix, 
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es recomana que el projecte executiu adapti també el seu contingut als mínims que 

requereix l'OGE per a la tramitació de la legalització amb la DG d'Energia i Mines 

de la Generalitat de Catalunya i b) revisar el dimensionament dels inversors per 

tal de donar compliment al requeriment establert a l'art. 82-7 apartat 3 de l'OMA, 

sobre potència mínima. Comunicar al Departament Coordinació d'Obres a l'Espai 

Públic l'inici de les obres pel seu seguiment i control. Comunicar, amb la suficient 

antelació, l'inici de les obres a BCASA, sent prescriptiu que abans del seu 

començament es lliuri a BCASA el projecte executiu amb els límits de 

subministrament de cada contractista i les separates específiques. Conciliar les 

rasants del projecte executiu amb les del projecte d'urbanització de l'espai lliure 

públic del Parc del Campus Audiovisual. Disposar de la corresponent pòlissa 

d'assegurança de responsabilitat civil a favor de Moorage Inversiones 2014 SL, 

d'acord amb el que disposa l'art. 24.5 de les OME. Després de fer les pertinents 

prospeccions per tal de determinar les possibles contaminacions del subsòl, si 

escau, disposar del corresponent estudi de descontaminació de terres, amb motiu 

que a la finca antigament hi havia activitats industrials. En el transcurs de les 

obres: la llicència no contempla ni autoritza l'existència de rètols. Per a la seva 

col·locació serà necessària la llicència prèvia segons l'Ordenança d'usos del 

Paisatge Urbà. La xemeneia d'evacuació de fums de l'aparcament haurà de 

complir les condicions determinades per l'Ordenança del Medi Ambient de 

Barcelona.Comunicar a la Direcció d'Infraestructures l'inici i el final de les obres. 

Cal que la instal·lació de recollida neumàtica de RSU s'ajusti a les especificacions 

assenyalades a l'informe de BCASA de 25/05/2015. A l'edifici, li és d'aplicació el 

Pla Especial d'Infraestructures del Poblenou, en la seva totalitat. S'haurà de dotar 

de les infraestructures, indicades als plànols del projecte i les determinacions de 

l'informe del Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic de la Gerència 

Adjunta d'Infraestructures i Coordinació Urbana. En la tramitació de primera 

ocupació: Comunicar, prèviament a l'atorgament de la primera ocupació, 

l'acabament de les obres al Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic, 

per a poder comprovar l'acompliment del PEI en relació amb les infraestructures. 

Registrar a l'escriptura d'obra nova les servituds, de pas i sales tècniques 

corresponents, previstes en el PEI a favor de l'Ajuntament de Barcelona. 

Legalitzar l'activitat de l'aparcament seguint el procediment de Comunicació 

Prèvia (Annex III.2.a), d'acord amb el codi 12.46/1 de la Instrucció per a 

l'aplicació de l'OMAIIAA. Justificar que l'edifici continuï quedant fora dels casos 

esmentats que conformen l'àmbit d'aplicació del títol 8 sobre Energia Solar de 

l'OMA, i haver contractat el subministrament a Districlima per a la potència 

calorífica determinada. Ajustar la instal·lació fotovoltaica a la prèviament 

informada favorablement per l'Agència d'Energia de Barcelona el 06 d'agost de 

2015 amb núm. de GIOS 2015/0129. S'aportarà certificació final de la instal·lació 

fotovoltaica executada, subscrita pel director de la mateixa i certificat de la 

instal·lació fotovoltaica segons estableix el Decret 352/2001 de la Generalitat de 

Catalunya, així com la resta de la documentació segons la reglamentació 

d'aplicació vigent. Aportar, conjuntament amb el certificat final d'obres, la 

documentació especificada en l'art. 6.2 de l'Ordenança Reguladora de les 

Condicions de Protecció Contra Incendis (ORCPIE-08; BOPB núm. 83 de 05 

d'abril de 2008) i haver implantat el corresponent Pla d'Autoprotecció. Haver 

obtingut la corresponent llicència de gual de l'aparcament. Haver reposat tant la 

vorera com els elements urbanístics o mobiliari urbà dels fronts de la finca que 

hagi quedat malmès per raó de les obres, de manera que en concloure les obres 
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hauran de quedar en perfecte estat. Les condicions generals especificades al dors 

del full. Termini d'inici de les obres: 12 mesos. Termini d'execució de les obres: 

36 mesos. 

 

b) Mocions 

 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 

Única.-  (120/2016) CONVOCAR  la cobertura del lloc de treball de Direcció 2, adscrit a 

la Secretaria Executiva de la Gerència Municipal de l'Ajuntament de Barcelona i 

APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria (I.D. S  08008778). 

PUBLICAR aquest acord i l’annex a la Gaseta Municipal, al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya i al web de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR compte 

de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 

Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

 S'APROVA, per unanimitat, la moció anterior després de declarar-se'n, 

també per unanimitat, la urgència. 

 

 

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

les onze hores. 

 
 


