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Ref:CG 12/18 

 

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

Barcelona, el dia 5 d’abril de 2018 s'hi reuneix la Comissió de Govern en sessió 

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

concorren les Imes. Sres. Tinentes d'Alcaldia, Laia Ortiz Castellví i Janet Sanz 

Cid, i els Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. Regidores, Gala Pin Ferrando, Laura 

Pérez Castaño, Mercedes Vidal Lago, i Eloi Badia Casas, assistits pel Secretari 

General, Sr. Jordi Cases i Pallarés, que certifica. 

 

 Excusen la seva absència, els Ims. Srs. Tinents d’Alcaldia, Gerardo 

Pisarello Prados i Jaume Asens Llodrà, i els Ims Srs. Regidors, Agustí Colom 

Cabau i Josep Ma. Montaner Martorell. 

 

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

 

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

les deu hores i quaranta-cinc minuts. 

 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

 Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 22 de març de 

2018, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i 

S'APROVA. 

 

B) Part Informativa 

 

a) Despatx d'ofici 

 

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

COMUNIQUEN les resolucions següents: 

 

ÀREA D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS 

INTERNACIONALS 

 

1.- (17000394)  Resolució del Gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona, 

de 2 de març de 2018, que ADJUDICA mitjançant procediment obert, tramitació 

ordinària, regulació harmonitzada, a favor de Informatica El Corte Inglés, SA, els 

serveis informàtics per a l’anàlisi, disseny, construcció i implantació dels sistemes 

informàtics necessaris per a la creació d’una plataforma de gestió de procediments 

administratius de l’Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació 

pública sostenible, per un pressupost total de licitació de 654.346,22 euros (IVA 

inclòs), amb un termini d’execució de 17 mesos. 

 

2.- (17000346L01) Resolució del Gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona, 

de 5 de març de 2018, que ADJUDICA mitjançant procediment obert, tramitació 
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ordinària, regulació harmonitzada, a favor de Everis Spain, SL, serveis 

informàtics de disseny i construcció de la tramitació electrònica de llicències 

d’obres (Obres Majors) sobre eLlicències de l’Ajuntament de Barcelona, amb 

mesures de contractació pública sostenible (Lot 1), per un pressupost total de 

licitació d'1.933.580,00 euros (IVA inclòs), amb un termini d’execució de 28 

mesos. 

 

3.- (17000408L01) Resolució del Gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona, 

de 13 de març de 2018, que ADJUDICA mitjançant procediment obert, tramitació 

ordinària, regulació harmonitzada, a favor de Everis Spain, SL, serveis 

informàtics de construcció, implantació i estabilització de millores del Sistema de 

Gestió de Neteja i Recollida (SIGNET2) de l’Ajuntament de Barcelona, amb 

mesures de contractació pública sostenible (Lot 1), per un pressupost total de 

licitació de 781.660,00 euros (IVA inclòs), amb un termini d’execució de 32 

mesos. 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

4.- (20182802)  La Regidora del Districte, el 21 de març de 2018, ha ATORGAT una 

subvenció a favor de l’Associació Institut Promoció Cultura Catalana, per a la 

promoció de la cultura popular tradicional al Raval, com a eina de cohesió social i 

de millora de la qualitat de vida, per un import de 15.500,00 euros, que correspon 

al 63,27% del cost del projecte, i una durada fins al 31 de desembre de 2018. 

 

b) Informes 

 

C) Part Decisòria 

 

a)  Propostes d'acord 

 

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

 

 

ALCALDIA 

 

1.- (20184284)  APROVAR l'encàrrec de gestió al Consorci Mar Parc Salut de 

Barcelona, amb NIF S0800471, pel desenvolupament de les avaluacions 

psicològiques relacionades amb l'aptitud per a l'ús d'armes de foc dels membres 

de la Guàrdia Urbana de Barcelona, AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per 

un import de 428.400,00 euros amb càrrec a la partida 0401 46759 13213 dels 

pressupostos de 2018, 2019, 2020 i 2021, sotmès a l'existència de crèdit suficient i 

adequat en els pressupostos posteriors a l'actual i FACULTAR el Sr. Jordi Samsó 

i Huerta, gerent de Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona, per a la 

formalització de l'esmentat encàrrec de gestió, així com la de tots els documents 

que se'n derivin. 
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2.- (271/2017)  APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

i Accenture SL, societat unipersonal amb NIF B79217790, per al 

desenvolupament d’un projecte d’explotació estadística en matèria de sinistralitat 

a la ciutat de Barcelona, amb l’objecte de millorar la seguretat viària. 

FACULTAR el Sr. Jordi Samsó i Huerta, gerent de Seguretat i Prevenció d’aquest 

Ajuntament, per a la signatura de l’esmentat conveni així com la de tots els 

documents que se'n derivin. 

 

 

ÀREA D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS 

INTERNACIONALS 

 

3.- (993/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Marc Rius Pinies 

(mat. 76341) entre la seva activitat municipal com a personal eventual, amb 

destinació a la Quarta Tinència d'Alcaldia, on ocupa el lloc de treball de Director 

2 (20.20.PO.10), i l’activitat pública com a professor associat a la Universitat de 

Barcelona, per al curs acadèmic 2017-2018 des del 15 de setembre de 2017 fins al 

14 de setembre de 2018. La dedicació a la docència universitària serà a temps 

parcial 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. 

 

4.- (67/2018)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Tristán Llusà 

Meléndez (mat. 53887) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, 

amb la categoria professional de Tècnic Superior en Dret, amb destinació al 

Departament de Serveis Jurídics del Districte de Ciutat Vella, on ocupa el lloc de 

treball de Tècnic 3 (80.30.SJ.10), i l’activitat privada per compte propi com a 

formador d’alumnes per a oposicions. 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.- (104/2018)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Peter Leo Nelson 

Parcet (mat. 76106) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb 

la categoria professional d’Auxiliar administratiu, amb destinació a la Direcció de 



 

Ref:CG 12/18 

v.  5- 4- 2018 

 12: 43 

4 

Serveis d’Inspecció de la Gerència d'Ecologia Urbana, on ocupa el lloc de treball 

de Suport 3 (90.30.GE.10), i l’activitat privada per compte d'altri com a 

teleoperador a l'Associació Catalana d'Esclerosi Múltiple. 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. 

 

6.- (106/2018)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mª José Galera 

Almendros (mat. 76005) entre la seva activitat municipal com a funcionària 

interina, amb la categoria professional d’Auxiliar administrativa, amb destinació a 

la Direcció de Comunicació de la Gerència de Recursos, on ocupa el lloc de 

treball de Suport 5 (90.50.GE.10), i l’activitat privada per compte propi d’estudis 

de mercat. 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. 

 

7.- (107/2018)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Oriol Rams 

Colomés (mat. 76203) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, 

amb la categoria professional de Tècnic Mitjà en Arquitectura, amb destinació al 

Departament d'Obres i Manteniment del Districte de Les Corts, on ocupa el lloc 

de treball de Tècnic 4 (80.40.OP.20), i una activitat privada per compte propi 

d’arquitecte tècnic, fora de la ciutat Barcelona. Per tal d'evitar possibles 

coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de 

l’activitat privada d’arquitecte tècnic, 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 
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de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de 

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

 

8.- (121/2018)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Félix Arnal Bigas 

(mat. 20363) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la 

categoria professional de Tècnic Superior en Arquitectura, amb destinació al 

Departament de Mobilitat en el Territori de la Gerència d'Ecologia Urbana, on 

ocupa el lloc de treball de Cap Departament 1 (40.10.GE.10), i una activitat 

privada per compte propi com a arquitecte, fora del terme municipal de 

Barcelona. Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la 

privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d'arquitecte, 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 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. 

 

9.- (127/2018)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Enric Pagès Gassull 

(mat. 76658) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la 

categoria professional de Tècnic Superior en Arquitectura, amb destinació al 

Departament de Logística i Infraestructures de la Gerència de Seguretat i 

Prevenció, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 3 (80.30.OP.20), i una activitat 

privada per compte propi d’arquitecte. Per tal d'evitar possibles coincidències 

entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada 

d’arquitecte, 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 

daltres 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. 

 

10.- (166/2018 )  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Joan Mª Vives 

Vendrell (mat. 27338) entre la seva activitat municipal com a funcionari de 

carrera, amb la categoria professional de Bomber SPEIS (codi lloc: 92.10.PE.20), 

i adscrit al Parc de Sant Andreu de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i 

l’activitat pública com a professor a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de 
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Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat 

de Catalunya amb una dedicació de 150 hores en l’any 2018. Aquesta autorització 

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

d’Incompatibilitats del Personal al Servei 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 14 d’abril de 2016, que declara 

d’interès públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de l'Institut 

de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que 

imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció Civil 

de Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament de 

Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30 d'abril de 2016). L’activitat docent 

desenvolupada segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà 

afectar la dedicació a l’activitat municipal. 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. 

 

11.- (0207/2018)  APROVAR l’expedient núm. 2018/000207 de modificacions de crèdit, 

corresponent a la relació MC–00000046, consistent en transferències de crèdit del 

Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018, d’import 

35.734.009,44 euros dins del Capítol I, derivades de la regularització de despeses 

de mobilitat de personal, canvis d’organigrama i altres variacions, que recullen les 

modificacions d’altes i baixes des del dia 1 de gener de 2018 fins al dia 9 de març 

de 2018 als crèdits inicials assignats, sense que això representi una esmena a la 

quantitat total pressupostada. PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

12.- (0534/18)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

i la Fundación Telefónica per a la digitalització de la documentació generada, 

rebuda o recollida amb motiu del condol i rebuig de l’atemptat de la Rambla del 

17 d’agost de 2017. FACULTAR el Regidor de Presidència, Aigua i Energia, 

l’Il·lm. Sr. Eloi Badia Casas, per a la signatura de l’esmentat conveni, així com la 

de tots aquells documents que se’n puguin derivar. DONAR-NE compte a la 

Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

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

el document de 5 d'abril de 2018. 

 

14.- (18S05266)  AUTORITZAR la despesa de 300.000,00 euros per al Programa de 

subvencions per a la transformació digital del comerç de Barcelona, amb càrrec a 

la partida indicada del Pressupost de 2018. APROVAR inicialment les Bases de 

les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a la transformació digital del 

comerç de Barcelona. ORDENAR. la publicació de les esmentades Bases al 

Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament així com 

la inserció d’una referència d’aquest anunci en la Gaseta Municipal. 

SOTMETRE-LES a informació pública 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; 83 de la Llei 
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39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques i 52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 

procediment de les administracions públiques de Catalunya. OBRIR, 

simultàniament, el termini per a la presentació de sol·licituds fins el dia 30 de 

juny de 2018. APROVAR definitivament aquestes Bases Generals sempre i quan 

no s’hagin presentat al·legacions durant el període d’informació publica que facin 

necessària la seva modificació. 

 

15.- (E.08.6052.17) PRORROGAR amb efectes des del 3 de desembre de 2017, per un 

termini de 4 anys, la cessió d’ús dels habitatges 5è 1a i 5è 6a de l’escala 2 i 2n 4ta 

de l’escala 3 de la finca del carrer Escolapi Càncer, núm. 1-7, a favor de la 

Fundació Privada Mambré, acordada per la Comissió de Govern de 2 d’octubre de 

2013 i formalitzada mitjançant contracte de 3 de desembre de 2013, amb la 

finalitat de destinar-los al desenvolupament de projectes d’acollida a persones 

amb risc d’exclusió social, com a habitatges d’inclusió, restant vigent el Plec de 

condicions reguladores aprovat per la Comissió de Govern de 2 d’octubre de 2013 

i incorporat a l’esmentat contracte. 

 

16.- (3-052/2018)  APROVAR l’expedient núm. 3-052/2018 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona de l’exercici 2018, d’import 326.181,09 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. 18031991; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 

Municipal. 

 

17.- (3-054/2018)  APROVAR l’expedient núm. 3-054/2018 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona de l’exercici 2018, d’import 1.000.000,00 euros, per atendre 

transferències de crèdit de la Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans per 

projecte de BIMSA, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 

18032091; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

18.- (3-055/2018)  APROVAR l’expedient núm. 3-055/2018 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona de l’exercici 2018, d’import 469.934,61 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. 18032191; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 

Municipal. 

 

19.- (3-056/2018)  APROVAR les modificacions de crèdit de l’expedient núm. 3-056/2018, 

consistents en l’anul·lació de la transferència de crèdit de l’exp. 3-009/2018 

realitzada durant la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona de l’exercici 2017 i la realització d’una  transferència de crèdit del 

Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2018, d’import 

2.700.000,00 euros, per atendre despeses de projectes de despesa corrent de 

l’Institut Municipal d’Informàtica, de conformitat amb la documentació i amb la 
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distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 

comptable núm. 18032291; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 

20.- (20180096 - IMSS) APROVAR la creació d’un fons extraordinari per ajuts puntuals 

d’urgència social per a famílies amb fills menors de 16 anys, de conformitat amb 

el que disposa la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de Prestacions socials de caràcter 

econòmic, per tal d’oferir a les famílies de Barcelona que es troben en situació de 

vulnerabilitat un recurs econòmic per cobrir les necessitats bàsiques de 

subsistència. L’import total d’aquest fons és de 16.500.000,00 euros. D’aquesta 

quantitat es reserva la suma d’1.500.000,00 euros per atorgar ajuts 

complementaris de 100 euros mensuals (900 euros/any) a aquelles famílies 

perceptores del fons que siguin monoparentals. DECLARAR exhaurit el fons 

creat per acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona de 2 de 

març de 2017 amb el mateix concepte. ESTABLIR els requisits, criteris i 

procediment per atorgar aquest fons, que consten als Annexos I i II adjunts. 

DECLARAR la urgència del procediment i, d’acord amb el que estableix l’art. 33 

de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, reduir a la meitat els terminis que s’estableixen per a la 

seva tramitació. PUBLICAR aquest acord íntegrament al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal i al Tauler d'Edictes i 

SOTMETRE’L a informació pública per un termini de deu dies hàbils a comptar a 

partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província 

de Barcelona, de conformitat amb l’article 52 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 

règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

TENIR-LO per aprovat definitivament, cas de no haver-se presentat al·legacions 

durant el període d’informació pública. ENCARREGAR la gestió d’aquests ajuts 

a l’Institut Municipal de Serveis Socials, d’acord amb el que disposa l’art. 10 de 

la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, amb càrrec a les partides 0100 48002 

23151 (famílies amb menors de 16 anys) i 0100 48004 23151 (famílies 

monoparentals amb fills menors de 16 anys) del pressupost de l’exercici 2018, 

d’aquest Institut. FACULTAR la Gerència d’aquest organisme per a que dicti els 

actes necessaris per la millor concreció i efectivitat d’aquest acord. 

 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

21.- (0005/2017)  MODIFICAR l’acord marc, amb núm. de contracte 16004383, que té per 

objecte la gestió dels tràmits de mediació en relació a la provisió d’establiments 

d’allotjament de la ciutat de Barcelona i rodalies per cobrir les necessitats 

d’acolliment urgent i no ajornable de persones o famílies en risc d’exclusió social 

i vulnerabilitat en el sentit d’ampliar la previsió de despesa indicada al plec 

respecte a l’Institut Municipal de Serveis Socials per l’increment de les necessitats 

del servei objecte del present Acord Marc, en virtut del que preveu l’article 106 

del TRLCSP i per les causes previstes a la clàusula 20 del Plec de clàusules 
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administratives particulars, en atenció a les raons indicades a l'informe emès per 

l’Institut Municipal de Serveis Socials de data 19 de febrer de 2018 i amb la 

conformitat del contractista, Snow Travel, SA amb NIF A58734872, segons 

compareixença de 28 de febrer de 2018. RECTIFICAR, en virtut del que estableix 

l’article 109.2 de la Llei 39/2015 de l’1 d’octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques, l’error material existent en l’acord adoptat 

per la Comissió de Govern en sessió de data 25 de gener de 2018, en el sentit de 

modificar el termini final de la pròrroga que consta en l’Acord i establir-lo en data 

28 d’abril de 2019, ja que, erròniament, s’havia indicat l’11 de març de 2019. 

REQUERIR l’empresa adjudicatària per a què, en el termini de 15 dies a comptar 

des de la notificació del present acord comparegui a les dependències de la 

Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per 

formalitzar la modificació. 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

22.- (20152802)  AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 84.041,34 

euros amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix document, a 

favor de Diputació de Barcelona, amb NIF P0800000B, en virtut del coeficient de 

participació acordat per les parts, i que correspon a les despeses que es derivin de 

la conservació i manteniment de les instal·lacions i els subministraments continus 

i serveis que efectuï la Diputació de Barcelona, en funció de la superfície que 

ocupa la Biblioteca Francesca Bonnemaison, respecte a la totalitat de la superfície 

de l'edifici, amb càrrec al pressupost del Districte de Ciutat Vella per a l'any 2018, 

i en base a les previsions presentades per la Diputació de Barcelona en la 

Comissió de Seguiment del Conveni. 

 

23.- (20182002)  ADJUDICAR el contracte núm. 17006849, que té per objecte la Gestió 

del servei per al foment de les relacions de proximitat i el veïnatge al Districte de 

Ciutat Vella, per un import de 2.510.283,91 euros, IVA inclòs, de conformitat 

amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a Progess 

Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL amb NIF B59960526, i d'acord amb la 

seva proposició, en ser considerada l'oferta 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/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix 

document amb el següent desglossament: import adjudicació 2.282.076,28 euros; 

tipus impositiu del 10% d'IVA, i import de l'IVA de 228.207,63 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 del Districte de Ciutat Vella. DONAR-

NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i 

Seguretat i Prevenció. 

 

24.- (20182002)  ANUL·LAR part de l'autorització de despesa del contracte número 

17006849 que té per objecte la Gestió del servei per al foment de les relacions de 

proximitat i el veïnatge al Districte de Ciutat Vella, per un import de 68.269,32 

euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix 

document, per motiu de la baixa licitatòria. 
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Districte de Sants-Montjuïc 

 

25.- (20182033)  APROVAR el conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Barcelona-

Districte de Sants-Montjuïc i l’Associació de veïns de La Vinya, amb NIF 

G08893380, per a la gestió cívica del Casal de Barri La Vinya, d’acord amb el 

projecte de gestió presentat amb la proposta de preus comunicats pel 

desenvolupament de tallers i activitats; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa 

en concepte de subvenció per un import anual de 24.000,00 euros, amb càrrec a la 

partida indicada en aquest mateix document  corresponent al pressupost de 2018, 

a favor de l'Associació de Veïns la Vinya, amb NIF G08893380, per al 

desenvolupament del projecte de gestió cívica del Casal de Barri La Vinya; 

REQUERIR l’entitat gestora per tal que, en el termini de 5 dies hàbils, 

comparegui a les dependències municipals per la signatura del conveni de 

formalització de la gestió cívica; REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que, en 

el termini màxim de 3 mesos de la data de finalització de l’activitat, presenti 

justificació amb un compte justificatiu que haurà d’incloure la memòria 

d’actuació i memòria justificativa del cost total del projecte i FACULTAR la 

Regidora del Districte de Sants-Montjuïc per a la signatura del corresponent 

conveni i de la seva eventual pròrroga. 

 

Districte de Nou Barris 

 

26.- (20180009)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, 

Districte de Nou Barris i la Fundació privada CONFAVC, estudis i recursos 

veïnals, NIF G64692569, per al desenvolupament del Projecte “A-Porta: 

Programa d’eficiència energètica a la Zona Nord”, que instrumenta l’atorgament 

d’una subvenció, mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional.  

AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 148.123,46 euros amb 

càrrec a la partida 48903-15361-0608 del pressupost per l’any 2018, a favor de la 

Fundació privada CONFAVC, estudis i recursos veïnals, NIF G64692569, per 

subvencionar l’execució del projecte esmentat. ATORGAR la subvenció per un 

import de 148.123,46 euros, a càrrec del pressupost per l’any 2018, equivalent al 

50% del cost total del projecte (296.246,91 euros), i una durada fins al 31 de 

desembre de 2019, a la Fundació privada CONFAVC, estudis i recursos veïnals, 

NIF G64692569, 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, aprovada pel 

Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. DECLARAR la no-inclusió en 

convocatòria pública donada l’excepcionalitat que concorre en el projecte. 

REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos, a 

comptar des de la data de finalització del projecte subvencionat, presenti el balanç 

econòmic i la memòria de funcionament d’aquesta i justificació dels fons rebuts. 

FACULTAR per a la signatura de l’esmentat conveni la Ima. Sra. Janet Sanz Cid, 

Regidora del Districte de Nou Barris. DONAR-NE compte a la Comissió de 

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

 

27.- (20180015)  APROVAR el conveni de gestió cívica de les activitats esportives a 

l’equipament municipal Poliesportiu Valldaura, entre l’Ajuntament de Barcelona, 

Districte de Nou Baris i la Prosperitat Cultura en Acció 2, amb NIF G64781123, 
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que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i 

prevista nominativament al pressupost. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa 

per un import de 66.060,00 euros, amb càrrec a la partida 48627-34112-0608 dels 

pressupostos 2018-2019, a favor de la Prosperitat Cultura en Acció 2, amb NIF 

G64781123, per subvencionar l’execució del projecte esmentat, condicionada a 

l’existència de crèdit adequat i suficient en l’exercici posterior a l’actual. 

ATORGAR la subvenció per un import de 66.060,00 euros, a càrrec dels 

pressupostos pels anys 2018-2019, equivalent al 47,19% del cost total del projecte 

(137.985,00 euros), i una durada fins al 31 de desembre de 2019, a la Prosperitat 

Cultura en Acció 2, amb NIF G64781123, de conformitat amb els articles 22.2.a) 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, 

aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. REQUERIR l'entitat 

beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la data 

de finalització del projecte subvencionat, presenti el balanç econòmic i la 

memòria de funcionament d’aquesta i justificació dels fons rebuts. FACULTAR 

per a la signatura de l’esmentat conveni l’Ima. Sra. Janet Sanz Cid, Regidora del 

Districte de Nou Barris. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, 

Cultura i Esports. 

 

Districte de Sant Andreu 

 

28.- (09-CONV-572/2018) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

-Districte de Sant Andreu- i l’Associació Cultural Espai 30, per a la realització del 

projecte sociocultural Espai 30-La Sagrera, per a l’anualitat 2018. ATORGAR 

una subvenció nominativa mitjançant concessió directa, a favor de l’Associació 

Cultural Espai 30, amb NIF G66694209, per un import de 41.200,00 euros, 

equivalent al 79,22% del cost total del projecte,  que té un cost total d’execució de 

52.006,59 euros, i una durada des de l'1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre 

de 2018, d’acord amb l’establert als articles 22.2.a) i 28, ambdós de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l'art. 6.1 a) de la 

normativa general de subvencions de l’Ajuntament; AUTORITZAR i  

DISPOSAR la despesa de 41.200,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 

48656/92416, a l'Associació Cultural Espai 30, amb NIF G66694209, per 

subvencionar l'execució del projecte sociocultural Espai 30-La Sagrera. 

REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, abans del 31 de març de 2019, 

presenti la justificació dels fons rebuts, mitjançant un compte justificatiu 

simplificat, d’acord amb el què estableix l’article 10è de la Normativa general de 

subvencions de l’Ajuntament de Barcelona. FACULTAR la regidora del Districte 

de Sant Andreu per a la signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots 

aquells documents que se’n derivin. 

 

Districte de Sant Martí 

29.- (SJ-18-004)  APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 

Barcelona, a través del Districte de Sant Martí, i l’Associació de Veïns i Veïnes 

del Parc de la Ciutadella, per a l’autorització temporal de la gestió de la pista 

municipal situada al carrer Pujades 4D (Llull, 1-3), de Barcelona. FACULTAR el 

regidor del Districte de Sant Martí per a la signatura del conveni i la realització de 

tots els actes necessaris en execució del mateix. 
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ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

30.- (18g97)  DESIGNAR, de conformitat amb l’article 190.4 del Reglament de la Llei 

d’urbanisme, representant d’aquesta Administració en l’òrgan rector de les 

entitats urbanístiques col·laboradores constituïdes i que consten inscrites en el 

Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores, el Director de Serveis de 

Gestió Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme de Barcelona, entitat 

pública empresarial de l’Ajuntament de Barcelona, senyor Jaume Vidal i Pi, 

d’acord amb les competències i funcions assignades a l’Institut Municipal 

d’Urbanisme, per acord adoptat per la Comissió de Govern, en sessió celebrada el 

14 de desembre de 2017. 

 

31.- (20180255)  APROVAR el Conveni de col·laboració a subscriure entre la Generalitat 

de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 

l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut Català del Sòl i l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya per a l’organització i coordinació de la participació amb un estand al 

World Urban Forum (WUF9), 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 el 27 d'abril 

de 2011; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa màxima per un import de 

50.000,00 euros a favor de l’Institut Català del Sòl, amb NIFQ0840001B, per fer 

front a les despeses derivades de l’esmentat Conveni; FACULTAR la Quarta 

Tinenta d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona per a la seva signatura. 

 

32.- (20160101Vol3) PRORROGAR per raons d'interès públic el termini de vigència del 

contracte número 16000743 que té per objecte el “Servei de netejadors i cuidadors 

especialitzats al CAACB” fins al 30 d’abril de 2019 per un import de 267.881,95 

euros, atesa la conformitat del contractista, d’acord amb el que estableix l'article 

303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la Llei 

de Contractes del Sector Públic; AMPLIAR l'autorització de despesa d’aquest 

contracte per un import de 401.822,92 euros amb càrrec als Pressupostos i 

Partides indicades en aquest mateix document; DISPOSAR-LA a favor de 

Multiserveis Ndavant, SL, NIF B60579240; DECLARAR la improcedència de la 

revisió de preus d'acord amb la justificació que consta en el plec de clàusules 

administratives particulars; REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini 

màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, comparegui 

per formalitzar la pròrroga del contracte a les dependències d'Administració 

d'Ecologia Urbana. 

 

33.- (20150011SA) DESESTIMAR les al·legacions presentades per Eulen, SA contra 

l’expedient sancionador incoat per Acord de la Comissió de Govern, de 18 de 

gener de 2018, en relació a l’execució del contracte 15000848, de Manteniment 

d’escales mecàniques i ascensors 2015-2018, i el foment de l’ocupació de les 

persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral Lot-A, d’acord 

amb l’informe de l’instructor de 19 de març de 2018 que obra a l’expedient; 

DESESTIMAR la proposta de pràctica de prova sol·licitada, d’acord amb l’article 

77.3 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de procediment administratiu comú, per les 

raons assenyalades a l’informe d’instrucció, per considerar-la manifestament 

innecessària per la resolució de l’expedient; RATIFICAR l’ampliació del termini 
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d’audiència atorgat en virtut de l’article 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú, per un període de 5 dies; IMPOSAR a Eulen, 

SA, (CIF A28517308) una sanció de multa de 33.379,46 euros per la comissió 

d’una infracció greu consistent en l’Incompliment o compliment defectuós de les 

obligacions i/o condicions d’execució establertes en aquest plec i en el plec de 

condicions tècniques, quan no constitueixi falta molt greu, tipificada a la clàusula 

25 b) del Plec de Clàusules Administratives Particulars, en relació a les clàusules 

3 i 4 del Plec de Condicions Tècniques, per la deficient execució del servei de 

reparació de l’avaria detectada l’11 de setembre de 2017 al grup tractor de l’Equip 

A38E situat al passeig Vall d’Hebron; una sanció de multa de 38.942,70 euros per 

la comissió de la mateixa infracció respecte a l’execució del servei de reparació de 

les avaries detectades a l’Equip A30E situat al carrera Móra la Nova, des del 3 de 

maig de 2017 i fins al 12 de febrer de 2018; una sanció de multa de 22.252,97 

euros per la comissió d’una infracció greu per Resistència als requeriments 

efectuats per l’Administració, o la seva inobservança, tipificada a la clàusula 

19.2.1 del Plec de Condicions Administratives Generals de l’Ajuntament de 

Barcelona, per desatendre els requeriments del responsable del contracte i de la 

direcció facultativa en relació a l’esmentada reparació de l’equip A38 situat al 

passeig Vall d’Hebron; i una sanció de multa de 22.252,97 euros per la comissió 

d’una infracció greu per Resistència als requeriments efectuats per 

l’Administració, o la seva inobservança, tipificada a la clàusula 19.2.1 del Plec de 

Condicions Administratives Generals de l’Ajuntament de Barcelona, per 

desatendre els requeriments del responsable del contracte i de la direcció 

facultativa en relació a l’esmentada reparació de l’equip A30 situat al carrer Móra 

la Nova; EXECUTAR les sancions imposades de conformitat amb el plec de 

clàusules generals de l’Ajuntament de Barcelona, i a tal efecte, SOL·LICITAR a 

la Tresoreria Municipal que porti a terme els tràmits comptables que 

corresponguin, d’acord amb la normativa aplicable, per fer efectiva dites 

sancions; NOTIFICAR aquesta resolució a l’interessat. 

 

34.- (20150011SB) ESTIMAR parcialment les al·legacions presentades per Thyssenkrupp 

Elevadores, SL contra l’expedient sancionador incoat per Acord de la Comissió 

de Govern de 18 de gener de 2018, en relació a l’execució del contracte 

15000852, de manteniment de les escales mecàniques i ascensors situats a l’espai 

públic i el foment d’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció al 

mercat laboral (2015-2018) Lot B, d’acord amb l’informe de l’instructor de 19 de 

març de 2018 que obra a l’expedient; DEIXAR sense efecte el càrrec consistent 

en la possible comissió d’infracció per Resistència als requeriments efectuats per 

l’Ajuntament, o la seva inobservança, per no haver quedat acreditat a l’expedient 

que el contractista contravingués les ordres de la direcció del contracte, i 

IMPOSAR a Thyssenkrupp Elevadores, SL  (CIF B46001897) una sanció de 

multa de 7.074,42 euros per la comissió d’una infracció lleu per Incompliment o 

compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del contracte 

establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no 

constitueixi falta molt greu o greu tipificada a la clàusula 25 c) del Plec de 

Clàusules Administratives Particulars, en relació a les clàusules 3 i 4 del Plec de 

Condicions Tècniques, per l’execució deficient dels treballs de substitució del 

passamans de l’escala mecànica situada al carrer Beat Almató (Equip B27E) 

provocant que aquesta funcionés de manera inadequada des del 25 de maig i fins 
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al 17 d’agost de 2017; EXECUTAR la sanció imposada de conformitat amb el 

plec de clàusules generals de l’Ajuntament de Barcelona, i a tal efecte, 

SOL·LICITAR a la Tresoreria Municipal que porti a terme els tràmits comptables 

que corresponguin, d’acord amb la normativa aplicable, per fer efectiva dites 

sancions; NOTIFICAR aquesta resolució a l’interessat. 

 

35.- (20140234)  DESESTIMAR les al·legacions presentades per Serveis Integrals de 

Manteniment Rubatec, SA (RUBATEC) contra l’expedient sancionador incoat per 

Acord de la Comissió de Govern de 18 de gener de 2018, en relació a l’execució 

del contracte 148001458, de manteniment d’estructures vials, elements urbans i 

espais urbans singulars de la ciutat de Barcelona (2014-2018), i el foment de 

l’ocupació de les persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, 

d’acord amb l’informe de 19 de març de 2018 de l’instructor de que obra a 

l’expedient; DESESTIMAR la proposta de pràctica de prova sol·licitada, d’acord 

amb l’article 77.3 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de procediment administratiu 

comú, per les raons assenyalades a l’informe d’instrucció, per considerar-la 

manifestament innecessària per la resolució de l’expedient; IMPOSAR a Rubatec 

(CIF A60744216), una sanció de multa de 29.250,00 euros per la comissió d’una 

infracció greu consistent en l’Incompliment de les obligacions establertes en 

aquest plec i en el plec tècnic quan ocasionin perjudicis greus, tipificada a la 

clàusula 25 b) del Plec de Clàusules Administratives Particulars, en relació a les 

clàusules 3 i 4 del Plec de Condicions Tècniques, per no executar les tasques 

d’estabilització d’un talús situat al carrer Vila de Roses (OT EE656/07/2017/MR 

de 23 d'octubre de 2017) que es trobava en estat d’inestabilitat i suposava un perill 

potencial, i una sanció de multa de 9.750,00 euros per la comissió d’una infracció 

greu per Resistència als requeriments efectuats per l’Ajuntament, o la seva 

inobservança, tipificada a la clàusula 15.2.1.3 del Plec de clàusules 

administratives generals de l’Ajuntament de Barcelona, per desatendre els 

requeriments del responsable del contracte negant-se a executar els treballs 

d’acord amb les seves indicacions i les de la direcció facultativa; EXECUTAR les 

sancions imposades de conformitat amb el plec de clàusules generals de 

l’Ajuntament de Barcelona, i a tal efecte, SOL·LICITAR a la Tresoreria 

Municipal que porti a terme els tràmits comptables que corresponguin, d’acord 

amb la normativa aplicable, per fer efectiva dites sancions; NOTIFICAR aquesta 

resolució a l’interessat. 

 

Districte de l'Eixample 

 

36.- (17gu46)  APROVAR definitivament, a l’empara de l’article 119.1 c) i 2 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, 

del Polígon d’actuació urbanística delimitat pel Pla de millora urbana per 

l’ordenació de l’edificació en les finques dels carrers del Comte d’Urgell núms. 

29-33 i del Comte Borrell núm. 82, i la creació d’un nou espai lliure públic 

interior d’illa, promogut per l’entitat mercantil Gesdip, SAU, entitat que ostenta la 

titularitat de les finques incloses en l’àmbit. DETERMINAR, de conformitat amb 

l’article 153 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 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 
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efectes econòmics i jurídics continguts a l’article 127 del Decret Legislatiu 

1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 

PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de 

més circulació de la província, i NOTIFICAR-LO individualment a cadascun dels 

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

Mobilitat. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

37.- (15gu20/06)  REFUSAR el full d’apreuament particular, presentat pel Sr. Antoni 

Sagalés Boixeda, actuant en nom i representació i en qualitat d’administrador únic 

de la companyia Ascensores Ersce SAU, en data 14 de novembre de 2017, per un 

import total de 6.383.076,46 euros, pel que fa al preu just per l’expropiació de la 

finca núm. 19-25 del carrer Burgos, qualificada de parcs i jardins urbans (clau 6) i 

xarxa viària bàsica (clau 5) i inclosa al subàmbit AA1c de la Modificació del Pla 

General Metropolità per a l’ordenació de l’Estació de Sants i el seu entorn, 

aprovada definitivament el 20 d’octubre de 2003; APROVAR, d’acord amb 

l’establert a l’article 30.2 de la Llei d’Expropiació Forçosa, el full d‘apreuament 

municipal que per import de 2.019.137,72 euros, inclòs el 5% de premi d’afecció, 

ha redactat la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal 

d’Urbanisme de Barcelona, entitat pública empresarial de l’Ajuntament, en data 

16 de febrer de 2018, com a preu just per l’expropiació de l’esmentada finca; 

NOTIFICAR-HO a l’interessat perquè dins dels deu dies següents l’accepti 

llisament i planerament o bé el rebutgi, formuli les al·legacions i aporti les proves 

que consideri adients i, en tal cas, REMETRE l’expedient al Jurat d’Expropiació 

per a què fixi el preu just. 

 

38.- (17gu25)  RESOLDRE els recursos potestatius de reposició interposats per la Sra. 

Catalina Cañizares Lorente i la Sra. Yolanda Peteiro González contra l’acord de la 

Comissió de Govern de 23 de novembre de 2017 d’aprovació definitiva del 

Projecte de reparcel·lació del Polígon d’actuació urbanística d’àmbit discontinu 

delimitat pel Pla de millora urbana del sector 14 de la Marina de la Zona Franca, a 

executar per la modalitat de cooperació; pels motius que, justificadament i 

raonada, consten en l’informe de la Direcció de serveis de gestió urbanística de 

l’Institut Municipal d’Urbanisme de 27 de febrer de 2018, que obra en l’expedient 

i que es dona per íntegrament reproduït. NOTIFICAR aquest acord a les 

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

 

39.- (18g18)  APROVAR la constitució de la Junta de Compensació provisional del 

Sector 1 de la MPGM Marina-Zona Franca de la Modificació del Pla general 

metropolità per a la transformació urbanística de la Marina de la Zona Franca, que 

comprèn les finques situades als carrers Acer s/n i 33 a 43, Metal·lúrgia 36 a 50 i 

Foc 8-16,  de 21.760 m2 de superfície total, formalitzada per les societats 

mercantils Grandaria SL, OAK SA, Cafe Films SL, Fira 2000 SA, BOIP SL, 

Automóviles y Neumáticos SA i Sertram SA, la Comunitat de Propietaris 

Metal·lurgia 38-42, la Sra. Cristina Monroig Monteverde i els Srs. Ricardo 

Villalba Maya i Josep Maria Dalmases Viladrosa; propietaris de finques la 

superfície de les quals representa amb escreix més del 25% de la superfície total 

del Polígon d’actuació urbanística requerit per l'article 196.2 del Decret 305/2006, 
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de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, mitjançant 

escriptura pública atorgada davant de el notari de Barcelona senyor Enrique 

Beltran Ruiz de 23 de novembre de 2017, amb el número 1494 del seu protocol. 

INDICAR a la resta de les persones propietàries del polígon d’actuació 

urbanística la possibilitat d’adhesió a la Junta de Compensació provisional, 

d’acord amb el que estableix l’article 7.2 dels estatuts incorporats a l’escriptura de 

constitució, i l’article 196.6 del Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova 

el Reglament de la Llei d’Urbanisme. TRASLLADAR a la Direcció General 

d’Ordenació del Territori i Urbanisme la documentació que prescriu l’article 192 

del Reglament de la Llei d'urbanisme als efectes de la inscripció de la Junta de 

Compensació provisional en el Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores. 

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

de més circulació de la província, i NOTIFICAR-LO individualment a les 

persones propietàries. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme 

i Mobilitat. 

 

40.- (3BD 2016/136) APROVAR inicialment el Projecte d’adequació d’un solar al carrer 

Priorat per a convertir-lo en àrea d’estada per a les persones i d’esbarjo per a 

gossos, 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 911.877,82 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; SOTMETRE’L a 

informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia 

següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 

(BOPB), termini durant el qual es podrà  examinar i formular-hi les al·legacions 

pertinents; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de 

l’actuació 

 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

41.- (5BD 2014/176) APROVAR les bases del conveni de cessió d'ús de les instal·lacions 

d'energia elèctrica i de constitució de la servitud de pas aeri/subterrani de les 

línies de Baixa Tensió i Mitja Tensió a favor d'Endesa Distribución Eléctrica SL 

Unipersonal del Projecte executiu de reurbanització del carrer Saragossa, entre 

Via Augusta i carrer Guillem Tell, i del carrer Sant Eusebi, entre Via Augusta i 

carrer Princep d’Astúries, al Districte de Sarrià – Sant Gervasi de Barcelona, 

d’iniciativa municipal, aprovat definitivament per acord de la Comissió de Govern 

en sessió del dia 26 d'octubre de 2017; FACULTAR el Gerent del Districte de 

Sarrià-Sant Gervasi per aprovar i formalitzar els convenis específics que apliquin 

a les circumstancies concretes les bases esmentades, d'acord amb l'article 16.k de 

la Carta municipal de Barcelona i la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector 

elèctric; i PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament 

de Barcelona. 
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Districte de Gràcia 

 

42.- (6BD 2017/152) APROVAR definitivament el Projecte de remodelació del c. Maignon 

(entre carrer de la Mare de Déu del Coll i carrer Verdi), al Districte de Gràcia de 

Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte 

(ITP) que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per 

reproduït, amb un pressupost de 508.605,91 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; 

APROVAR les bases del conveni de cessió d'ús de les instal·lacions d'energia 

elèctrica i de constitució de la servitud de pas aeri/subterrani de les línies de Baixa 

Tensió a favor d'Endesa Distribución Eléctrica, SL que inclou el projecte 

executiu, FACULTAR el Gerent del Districte de Gràcia per aprovar i formalitzar 

el conveni específic que apliqui les circumstancies concretes a les bases 

esmentades, d'acord amb l'article 16.k de la Carta municipal de Barcelona i la Llei 

24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; PUBLICAR aquest acord al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), 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. 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

43.- (15E0072)  DECLARAR improcedent, d’acord amb l’establert a l’apartat 4art lletra 

d) de l’article 114 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 

l’advertiment del propòsit d’iniciar expedient d’expropiació per ministeri de la llei 

formulat per la societat Travanti, SL, el 17 de novembre de 2015, en relació a les 

finques núm. 13-15 del carrer Moratín, qualificades d'equipaments de nova 

creació de caràcter local (clau 7b), per la Modificació del Pla General Metropolità 

en l’àmbit del Barri del Carmel i entorns, aprovada definitivament l'1 de juny de 

2010 i publicada al DOGC el 20 de setembre de 2010, pels motius que figuren a 

l’informe de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística, de 12 de març de 2018, 

que a efectes de motivació s’acompanya al present i es té per íntegrament 

reproduït. 

 

44.- (15E00073)  DECLARAR improcedent, d’acord amb l’establert a l’apartat 4art lletra 

d) de l’article 114 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de 

febrer, l’advertiment del propòsit d’iniciar expedient d’expropiació per ministeri 

de la llei formulat per la Sra. Juana Garrido Armenté, en data 9 de febrer de 2015, 

en relació a la finca núm. 28 LB del carrer Passerell, qualificada de parcs i jardins 

de nova creació de caràcter local (6b) i de zona de transformació per a habitatge 

protegit de reallotjament (clau 18c-r) per la Modificació puntual del Pla General 

Metropolità en l’àmbit del barri del Carmel i entorns, aprovada definitivament l’1 

de juny de 2010 per la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona, publicada al 

DOGC el 20 de setembre de 2010, inclosa en el polígon d’actuació 13b del sector 

13 “Conca de Tremp-Passerell”, a executar mitjançant expropiació, pels motius 

que figuren a l’informe del Departament d’Expropiacions de la Direcció de 

Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme de 12 de març 

de 2018, que a efectes de motivació s’acompanya al present i es té per 

íntegrament reproduït. 
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45.- (16gu08/01)  REFUSAR, d’acord amb l’establert a l’art. 30 de la Llei d’Expropiació 

Forçosa, el full d’apreuament particular que ha formulat el Sr. David Caimary 

Calatayud, en nom i representació del senyor Baltasar Soler Fargas, per import de 

2.939.197,95 euros, inclòs el 5% en concepte de premi d’afecció, en relació al 

preu just per l’expropiació de la finca número 88-96 del pg. de la Font d’en 

Fargas, de 2.294 m2 de superfície, inclosa dins l’Actuació Aïllada Font d’en 

Fargas 2 de la Modificació del Pla General Metropolità a l’àmbit dels Tres 

Turons, aprovada definitivament el 15 de novembre de 2010, i qualificada de 

sistema de parcs i jardins urbans actuals de caràcter local (clau 6a); APROVAR, 

d’acord amb l’establert a l’article 30.2 de la Llei d’Expropiació Forçosa, el full 

d‘apreuament municipal que per import 1.380.016,01 euros, inclòs el 5% en 

concepte de premi d’afecció, ha redactat la Direcció de Serveis de Gestió 

Urbanística de l’entitat pública municipal Institut Municipal d’Urbanisme, en data 

15 de febrer de 2018; NOTIFICAR-HO al Ministeri Fiscal i al Sr. Baltasar Soler 

Fargas perquè dins dels deu dies següents l’acceptin literalment o bé el rebutgin, 

formulin les al·legacions i aportin les proves que considerin adients i, en tal cas, 

REMETRE l’expedient al Jurat d’Expropiació perquè fixi el preu just. 

 

Districte de Sant Andreu 

 

46.- (18g121)  APROVAR l’ajustament de les finques registrals 4.500, 4.502 i 10.722 

del Registre de la Propietat núm. 20 de Barcelona de titularitat municipal, requerit 

per tal de configurar la peça homogèniament qualificada de sistema 

d’equipaments comunitaris i dotacions de nova creació de caràcter local (clau 7b) 

per la Modificació puntual del Pla general metropolità subàmbit 2 Sector IV “La 

Maquinista”, aprovada definitivament per la Subcomissió d’Urbanisme de 

Barcelona el 21 de gener de 2015, i concretament destinada a Centre 

d’Ensenyament Infantil i de Primària-CEIP “La Maquinista”, i de conformitat 

amb l’ajust puntual de geometria d’aquest equipament que efectua el Pla especial 

urbanístic i de millora urbana per a la regulació de l’equipament docent situat als 

jardins de la Campana de la Maquinista al barri de Bon Pastor, aprovat 

definitivament pel Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona el 22 de 

desembre de 2017 i publicat, a efectes de la seva executivitat, al Butlletí oficial de 

la província l’1 de febrer de 2018, pels motius i justificació que consten en 

l’informe del Departament de  reparcel·lacions de la Direcció de serveis de gestió 

urbanística de l’Institut municipal d’urbanisme de 12 de març de 2018, que obra 

en l’expedient i que es dona per íntegrament reproduït. SOL·LICITAR al Registre 

de la Propietat núm. 20 de Barcelona, que practiqui en els llibres i folis 

corresponents les operacions hipotecàries consistents en, d’una banda i de 

conformitat amb l’article 47 del Reglament hipotecari, la segregació de 896,60 m² 

de la finca registral 4.500 i la segregació de 104,16 m² de la finca registral 4.502; 

i, d’altra banda i de conformitat amb l’article 45 del Reglament hipotecari, la 

inscripció de  l’agrupació de les porcions segregades de les finques registrals 

4.500 i 4.502 i de la finca registral 10.722, que són limítrofs entre sí, per a formar 

una finca nova i independent, qualificada d’equipament de nova creació (clau 7b) 

a favor de l’Ajuntament de Barcelona, amb la descripció que consta en l’informe 

abans esmentat del Departament de reparcel·lacions que motiva aquest acord. 

DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 
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Districte de Sant Martí 

 

47.- (16E00016)  DECLARAR improcedent, d’acord amb l’establert a l’apartat 4art lletra 

d) de l’article 114 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 

l’advertiment del propòsit d’iniciar expedient d’expropiació per ministeri de la llei 

formulat per les entitats Associació de Paralisi Cerebral de Barcelona (ASPACE), 

Fundació Alba i Institut Desert de Sarrià i Oba, de 22 de febrer de 2016, en 

relació a la finca número 98 del carrer Cristóbal de Moura, de 169 m2 de 

superfície, qualificada en quant a 144,40 m2 de xarxa viària bàsica (clau 5) pel 

Pla General Metropolità de Barcelona, aprovat definitivament el 14 de juliol de 

1976, i quant a 24,60 m2 de subzona de la zona industrial activitats @ (clau 

22@), inclosa en la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) per a la 

renovació de les àrees industrials del Poble Nou -Districte d’Activitats 22@BCN- 

que va ser aprovada definitivament el 27 de juliol de 2000, pels motius que 

figuren a l’informe de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística, de 12 de març 

de 2018, que a efectes de motivació s’acompanya al present i es té per 

íntegrament reproduït. 

 

48.- (10BC 2017/189) APROVAR definitivament la Idea Prèvia i Projecte executiu de 7 cruïlles 

a la Superilla de Sant Martí de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb 

l'Informe Tècnic de Projecte (ITP) que figura a l'expedient administratiu i que 

aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 729.628,57 euros, el 

21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, a l'empara de 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 (TRLMRLC); 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. 

 

49.- (10BC 2017/223) APROVAR definitivament el Projecte executiu de reurbanització i 

infraestructura del carrer Pere IV, entre els carrers Selva de Mar i Josep Pla, al 

Districte de Sant Martí de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb 

l'Informe Tècnic de Projecte (ITP) que figura a l'expedient administratiu i que 

aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 6.817.597,22 euros, el 

21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, a l'empara de 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 (TRLMRLC); APROVAR les bases del 

conveni de cessió d'ús de les instal·lacions d'energia elèctrica i de constitució de 

la servitud de pas aeri/subterrani de les línies de Baixa Tensió i Mitja Tensió a 

favor d'Endesa Distribución Eléctrica, SL que inclou el projecte executiu; 

FACULTAR el Gerent d’Ecologia Urbana per aprovar i formalitzar el conveni 

específic que apliqui a les circumstancies concretes les bases esmentades, d'acord 

amb l'article 16.k de la Carta municipal de Barcelona i la Llei 24/2013, de 26 de 

desembre, del sector elèctric; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona (BOPB), en un dels diaris 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. 
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50.- (10BD2017114) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització del 

passatge Antoni Gassol, entre el carrer Bac de Roda i el carrer Espronceda, al 

Districte de Sant Martí, de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb 

l’Informe Tècnic del Projecte (ITP) que figura a l’expedient administratiu i que 

aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 557.986,40 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; SOTMETRE’L a 

informació pública, durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia 

següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 

(BOPB) termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions 

pertinents; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de 

l’actuació. 

 

b) Mocions 

 

  

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

a les onze hores i trenta minuts. 

 


