Ref:CG 9/17

A la Sala nova de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de
Barcelona, el dia 9 de març de 2017 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, Jaume Collboni
Cuadrado, Jaume Asens Llodrà, Janet Sanz Cid, i els Ims. Srs. Regidors i les
Imes. Sres. Regidores, Gala Pin Ferrando, Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal
Lago, Josep Ma. Montaner Martorell, Eloi Badia Casas, Carmen Andrés Añón,
Daniel Mòdol i Deltell i Montserrat Ballarín Espuña assistits pel Secretari
General, Sr. Jordi Cases i Pallarés, que certifica.
Excusen la seva absència l’Im. Sr. Tinent d'Alcaldia Gerardo Pisarello
Prados i la Ima. Sra. Tinenta d'Alcaldia Laia Ortiz Castellví, i l’Im. Sr. Regidor
Agustí Colom Cabau.
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 trenta minuts.
A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 2 de març de
2017, 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
b) Informes
C) Part Decisòria
a) Propostes d'acord
Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del dia, S'ACORDA:

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
1.- (62/2017)
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PRORROGAR l’acord marc, amb número de contracte 14005244, que té
per objecte la contractació de l’empresa que ha de prestar els serveis d’identitat
digital mòbil (MobileID) a l’Ajuntament de Barcelona i a la resta de les entitats i
organismes que participen a l’Acord Marc, i la fixació de les condicions
d’adjudicació i execució dels posteriors contractes derivats del mateix; en virtut
del que estableix l'art. 303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i la
clàusula 6 del plec de clàusules administratives particulars de l'esmentat Acord

Marc; per un període que va des del dia 14 de març de 2017 fins al 13 de
novembre de 2017, en atenció a les raons indicades a l'informe de 31 de gener de
2017, del Director de Serveis Generals de la Gerència de Recursos, i segons
compareixença signada juntament amb l'empresa adjudicatària.
2.- (337/2017)

APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació
Privada Elisava Escola Universitària per a l’establiment d’un marc general de
col·laboració i cooperació en el desenvolupament, realització i promoció
d’activitats culturals, científiques i acadèmiques; FACULTAR el Primer Tinent
d’Alcaldia, l’Ilm. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura de l’esmentat
conveni, així com la de tots aquells documents que se’n puguin derivar. DONARNE compte a la Comissió de Presdiència, Drets de Ciutadania, Participació i
Seguretat i Prevenció.

3.-

INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en
el document de 9 de març de 2017.

4.- (2017/48)

APROVAR inicialment les Bases particulars i la convocatòria per a
l’atorgament de subvencions sobre la quota líquida de l’Impost sobre Béns
Immobles, corresponent a l’habitatge habitual, a aquelles persones amb pocs
recursos; SOTMETRE a informació pública les esmentades bases per un termini
de vint dies hàbils mitjançant publicació d’anunci en el BOP de Barcelona,
d’acord amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; TENIR per aprovades
definitivament les bases en cas que transcorri l’esmentat termini sense que es
presentin al·legacions; CONVOCAR, en règim de concurrència no competitiva,
l’atorgament de subvencions sobre la quota líquida de l’IBI per a famílies amb
pocs recursos. AUTORITZAR la despesa per un import de 3.500.000,00 euros,
amb càrrec al pressupost de 2017 i a la partida 0701-48939-23151; ORDENAR la
publicació de la convocatòria mitjançant la inserció del corresponent anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

5.- (3-020/2017)

APROVAR l’expedient núm. 3-020/2017 de modificacions de crèdit,
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017, provinents de l’aplicació del
Romanent de Tresoreria per a despeses amb finançament afectat en la liquidació
del Pressupost de l’exercici 2016, d’acord amb ingressos provinents de la
Generalitat de Catalunya en concepte de fons de foment del turisme (FFT) del
tercer trimestre de 2016, per fer l’aportació del 50% al Consorci de Turisme,
segons acord de la Comissió de Govern de 17 d’abril de 2013, i d’import
1.254.517,69 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable
17022495; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte
d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda.

6.- (3-021/2017)

APROVAR l’expedient núm. 3-021/2017 de modificacions de crèdit,
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017, provinents de l’aplicació del
Romanent de Tresoreria per a despeses amb finançament afectat en la liquidació
del Pressupost de l’exercici 2016, per ingressos provinents de la Generalitat de
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Catalunya en concepte de fons de foment del turisme (FFT), per finançar projectes
municipals en matèria de turisme, segons acords de les Comissions de Govern de
l'1 de desembre de 2016 i 2 de febrer de 2017, i per un import total d'1.343.751,80
euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 17022795; i
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte d’aquest acord
a la Comissió d’Economia i Hisenda.
7.- (3-022/2017)

APROVAR l’expedient núm. 3-022/2017 de modificacions de crèdit,
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de
Barcelona de l’exercici 2017, d’import 2.239.098,86 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. 17022791; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta
Municipal.

ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ
8.- (0410/17)

APROVAR el protocol de cooperació mútua entre l’Ajuntament de
Barcelona i el Hong Kong Trade Development Council per promoure les relacions
comercials i empresarials. FACULTAR per a la signatura de l’esmentat protocol i
resta de documents que se’n derivin el Segon Tinent d’Alcaldia, Jaume Collboni
Cuadrado. DONAR-NE compte a la Comissió de Presdiència, Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

ÀREA DE DRETS SOCIALS
9.- (20080263)

PRORROGAR el contracte d’arrendament (contracte número 08004618)
de l’edifici ubicat al passeig de Sant Joan número 75 de Barcelona, propietat de
MRE – III Proyecto Tres, SLU de conformitat amb la clàusula tercera de
l’esmentat contracte, des del 9 d’abril de 2017 fins al 8 d’abril de 2018, en les
mateixes condicions en què fou concertat l’arrendament. AUTORITZAR I
DISPOSAR a favor de MRE – III Proyecto Tres, SLU, amb NIF núm.
B66783390, la despesa d'1.035.792,00 euros, IVA inclòs, dels quals 856.026,45
euros corresponen al preu net i 179.765,55 euros a l’IVA al tipus impositiu del
21%. Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la
seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici
autoritzin els respectius Pressupostos municipals.

10.- (2SD/17 IMEB)
APROVAR l'ampliació provisional del servei de suport educatiu de les
escoles bressol municipals, en tant no es modifiquin les ràtios d'alumnes de les
esmentades escoles, en dues hores i mitja setmanals, en funció dels grups d'infants
següents: -Escola bressol de 4 grups d'infants: 10 hores setmanals, -Escola bressol
de 5 grups d'infants: 12,5 hores setmanals, -Escola bressol de 6 grups d'infants: 15
hores setmanals, -Escola bressol de 7 grups d'infants: 17,5 hores setmanals, Escola bressol de 8 grups d'infants: 20 hores setmanals, -Escola bressol de 9 grups
d'infants: 22,5 hores setmanals, -Escola bressol de 10 grups d'infants: 25 hores
setmanals. Aquestes dues hores i mitja setmanals, cada educador/a de suport les
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realitzarà un dia fix a la setmana en una de les dues franges horàries, de 9 a 11,30
hores o de 10,30 a 11,30 hores i de 15,30 a 17,00 hores. Aquest dia setmanal fix
es determinarà en funció de les necessitats del servei, a proposta de la direcció de
l'escola i d'acord amb l'entitat adjudicatària del servei, amb l'objectiu de reforçar
les activitats de les aules mentre no es modifiquin les actuals ràtios d'alumnes.

ÀREA
DE
DRETS
TRANSPARÈNCIA

DE

CIUTADANIA,

PARTICIPACIÓ

I

Districte de Sant Andreu
11.- (09-CONV-501.2/2017) APROVAR la Segona Addenda del Conveni marc de col·laboració
entre l’Ajuntament de Barcelona –Districte de Sant Andreu- i la Societat Cultural
i Esportiva la Lira, per a la gestió coresponsable de l’edifici del carrer Coroleu,
núm. 15 i la planta baixa del carrer Abad Odó, núm. 22, segons el programa
d’activitats presentat, amb vigència per a tota l’anualitat 2017; FACULTAR la
regidora del Districte de Sant Andreu per a la signatura de l’Addenda al Conveni
esmentat, així com la de tots aquells actes que se’n derivin; AUTORITZAR i
DISPOSAR la despesa de 52.776,75 euros, a càrrec de la partida 48903 33411
0609 per subvencionar l’execució d’aquesta actuació a favor de la Societat
Cultural i Esportiva La Lira, amb NIF G58301466; REQUERIR l’entitat
beneficiària per tal que faciliti tota la informació que demani l’Ajuntament, i que
procedeixi a la justificació de la subvenció rebuda en el termini màxim de tres
mesos, a comptar des de la data de finalització de l’actuació subvencionada.

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
12.- (20170250)
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APROVAR inicialment el projecte d'obres de la Fase V.1 de la nova
xarxa de bus, amb un pressupost d’1.863.918,30 euros IVA inclòs, d'acord amb
l'article 37 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny, i SOTMETRE’L a informació pública durant un
termini de 30 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant el qual es podrà examinar i
formular-hi les al·legacions pertinents, i DISPOSAR que si no es formula cap
al·legació ni reclamació durant aquest termini, el projecte s’entendrà aprovat
definitivament sense necessitat de cap tràmit posterior; INICIAR l'expedient per a
la contractació de l’execució de les obres de l’esmentat projecte i el foment de
l’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral,
amb núm. de contracte 17001555, mitjançant tramitació ordinària, amb la
utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de licitació
d’1.863.918,30 euros, IVA inclòs, distribuït en 8 lots; APROVAR les actuacions
preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars regulador
del contracte i la resta de documents tècnics reguladors del contracte;
CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació i ESTABLIR que aquesta resta
condicionada a l’aprovació definitiva del projecte; 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 1.540.428,35
euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 323.489,95 euros.
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13.- (188/2017)

ENCARREGAR a la societat municipal Barcelona de Serveis
Municipals, SA les tasques per dur a terme el registre i l’homologació dels
vehicles de mobilitat personal (VMP) i cicles de més de dues rodes, previst en la
nova regulació de la ordenança de circulació, amb les funcions de creació, gestió i
control del registre i l’establiment del mecanisme d’identificació dels vehicles de
mobilitat personal (VPM) i el proveïment dels mecanismes d’identificació, amb la
finalitat de contribuir a la millora de la mobilitat viària, amb subjecció a les
condicions que s’estableixen en les prescripcions generals annexes, que s’aproven
per un període de 10 anys de conformitat amb la seva clàusula tercera; i
PUBLICAR el present acord en el butlletí Oficial de la Província i en la Gaseta
Municipal.
Districte de Ciutat Vella

14.- (14GU70)

ESTIMAR parcialment el recurs de reposició interposat contra l’acord
d’aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació del Polígon d’actuació
urbanística del Pla de Millora Urbana de les finques 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16 del
carrer Arc del Teatre i 14, 16, 18, 20 i 22 del carrer Lancaster, modalitat
cooperació, per Inés Vicente Torruella i Lorenzo Daniel Antoliano Montserrat
Puyo pels motius que figuren en l’informe, del 17 de febrer de 2017, de la
Direcció de Gestió de Sòl de la Societat Barcelona Gestió Urbanística SA que
consta en l’expedient i que en els seus mateixos termes es donen per reproduïts.
DESESTIMAR els recursos de reposició interposats contra l’esmentat acord per
Eudald Lligoña Mitjans, en nom i representació de Quin Pencil SL i de Xavier Mª
Miguel Peláez, pels motius que figuren en l’informe esmentat, en els seus
mateixos termes, que es donen per reproduïts. APROVAR el Text Refós del
Projecte de Reparcel·lació del Polígon d’actuació urbanística del Pla de Millora
Urbana de les finques 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16 del carrer Arc del Teatre i 14, 16, 18,
20 i 22 del carrer Lancaster, modalitat cooperació, que incorpora les
modificacions no substancials introduïdes derivades de la resolució dels recursos
de reposició. NOTIFICAR-HO individualment a tots els propietaris i altres
interessats afectats. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i
Mobilitat.
Districte de les Corts

15.- (02g122/1 (peça separada) RESOLDRE les al·legacions formulades durant el termini
d’informació pública de l’Operació jurídica complementària al Projecte de
reparcel·lació de la Unitat d’actuació núm. 1 de la Modificació del PGM del
sector de l’entorn del carrer Anglesola, relativa a la incorporació al compte de
liquidació provisional de les despeses derivades de l’allotjament transitori
d’ocupants de l’àmbit amb dret de reallotjament fins al seu reallotjament definitiu,
en el sentit que, justificadament i raonada, figura en l’informe del 3 de febrer de
2017 de la Direcció de Gestió de Sòl de la Societat Barcelona Gestió Urbanística,
SA, que consta en l’expedient i que en els seus mateixos termes es donen per
reproduïts. APROVAR definitivament, de conformitat amb l’apartat segon de
l’article 168 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d’Urbanisme, l’esmentada Operació jurídica complementària, i tot això
d’acord amb l’informe de la Direcció de gestió de sòl de la societat municipal
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Barcelona Gestió Urbanística, SA abans citat. PUBLICAR aquest acord en el
Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris dels de més circulació de la
província; i NOTIFICAR-LO individualment a totes les persones interessades.
DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
Districte d'Horta-Guinardó
16.- (17SD0066AP)
APROVAR el Projecte d'obres vàries de millora al Park Güell: Projecte
Executiu de millora als entorns del Park Güell, drenatge d’escorrenties
superficials, xarxa de sanejament i arranjament perimetral del Camp de Futbol del
CD Carmel, d’iniciativa municipal, a instància de BSM, per un import de
854.694,05 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb
les condicions que consten als informes emesos pels responsables d’espai públic
(REP) i que es donen per reproduïts, 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; i PUBLICAR en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més circulació de
Catalunya.
Districte de Sant Martí
17.- (10-2016LL11170) Concessió de llicències d'obres majors a Shaftesbury Re Diagonal 0, SL,
per a l'execució d'obres a la rambla Prim, 6-12 consistents en gran rehabilitació
d’edifici en construcció, originàriament destinat a oficines, consistent en
enderrocs parcials, remunta, i canvi d’ús a habitatge, i resultant en edifici
plurifamiliar de PB+26 i 3 plantes soterrani, incloent cos exempt en planta baixa.
La planta baixa es destina a accés rodat, vestíbul general i 2 locals, un integrat a
l’edificació principal, i l’altre al cos baix. Les plantes pis es destinen a habitatges,
amb un total de 89. La planta soterrani -1 es destina a gimnàs comunitari i espais
tècnics, i les plantes soterrani -2 i -3 es destinen a aparcament, per a un total de
155 places per a cotxes, distribuïdes en boxes, i 80 trasters. amb un total de
29.463,96 m2 construïts, 89 habitatges, 2 locals, 155 places d’aparcament per a
cotxe i 80 trasters i amb les següents condicions particulars de la llicència:
Condicions particulars de la llicència. Abans d'iniciar les obres caldrà comunicarne l'inici a l'Ajuntament i haver: -Lliurat la documentació relacionada a l'article
27.3 de l'Ordenança Reguladora del Procediment d'Intervenció Municipal en les
Obres aprovada el 25 de febrer de 2011. El projecte executiu haurà de ser lliurat
en pdf i visat. -Formalitzat la renúncia de les llicències d'obres 00-2003LM04590
i 10-2008LM01316, de l'edifici en execució. Durant l'execució de les obres caldrà
tenir en compte que: -Cal complir amb les condicions establertes a l'informe del
SPEIS del 31 de gener de 2017, del qual s’adjunta còpia. -L'alçada sota els
conductes i aparells de ventilació de l'aparcament no pot ser inferior a 2,20 m. Els conductes d'extracció de l'aparcament, s'han d'ajustar a allò establert a l'article
23-2 de l'ordenança de Medi Ambient, ubicant-se a una distància de 3 m o
superior de qualsevol finestra o boca d'admissió. -Cal posar-se en contacte amb el
Cicle de l'Aigua (BCASA) per tal d'executar el clavegueró de connexió a
clavegueram, o reaprofitar-ne un d'existent. -Cal seguir les prescripcions i
condicions de l'informe d'autorització de les obres de l'Agència Europea de
Seguretat Aèria. -La mitgera que resta vista, en contacte amb l'hotel en
funcionament, ha de ser tractada com a façana a tots els efectes, amb acabats
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coherents amb els de la resta de l'edifici, i solucions de protecció contra la humitat
i de limitació de la demanda energètica. -La coberta no pot contenir programa
funcional, més enllà de l'aprovat a la present llicència. No s'hi admeten pèrgoles
ni elements fixos. Els volums i les instal·lacions que s'hi ubiquen han de ser els
justos imprescindibles, i formar un conjunt compositivament harmònic amb la
resta de l'edificació, amb materials i proporcions que s'hi adiguin, i en cap cas ser
tractats com a elements residuals de l'arquitectura. Aquest punt es tindrà
especialment en compte durant el tràmit de la primera ocupació. -Totes les
instal·lacions necessàries per tal que els habitatges funcionin han d'anar ubicades
dins el cos principal d'edificació. -Els paraments de protecció en front al risc de
caiguda, així com els paraments de separació al terrat, hauran de fer 1,80 m
d'alçada com a màxim. Les separacions hauran d'integrar-se també a
l'arquitectura. -Cal dotar l'edifici de la previsió de càrrega de vehicles elèctrics,
d'acord amb la disposició addicional primera del Reial decret 1053/2014, de 12 de
desembre, pel qual s'aprova una nova Instrucció tècnica complementària (ITC)
BT 52 "Instal·lacions amb fins especials. Infraestructura per a la recàrrega de
vehicles elèctrics".-La llicència no inclou la urbanització de l’espai privat obert a
via pública; caldrà contactar amb Serveis Tècnics de Districte per a consensuar
solució i per a la supervisió de les tasques i, en qualsevol cas, mantenir continuïtat
amb la urbanització de l’entorn. -La llicència no inclou enderrocs, la col·locació
la de tanques de precaució o altres elements o mitjans auxiliars, ni ocupacions de
via pública que requereixin permisos especials, els quals se sol·licitaran al
Districte. Un cop finalitzada l'obra, i per tal de poder comunicar la primera
ocupació, caldrà informar-ne a l'Ajuntament, i: -Justificar el compliment de totes
les condicions de la llicència. -Vincular registralment cada traster respectivament
a una entitat ubicada a l'edifici. -Tenir en compte que aquesta llicència no implica
l'admissió de cap parcel·lació. -Lliurar comprovant de transport i abocament de
residus a gestor autoritzat. -Lliurar final d'obra visat i la documentació de l'obra
executada, declaració responsable referent al final d'obra, així com la resta de
documentació establerta a l'Ordenança Reguladora del Procediment d'Intervenció
Municipal en les Obres aprovada el 25 de febrer de 2011. Als plànols de l'obra
executada caldrà reflectir la justificació de la normativa d'habitabilitat aplicable,
així com la referent a instal·lacions de seguretat enfront del risc d'incendi. Sol·licitar la legalització de les instal·lacions definides al projecte d'ITC a la
Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de
Catalunya. -Haver obtingut informe favorable a l'execució de la instal·lació de
captadors d'energia solar tèrmica per part de l'Agència de l'energia. -Legalitzar
l'activitat de l'aparcament, climatització i aparells elevadors, d'acord amb la
instrucció per a l'aplicació de l'OMAIIA a partir de l'entrada en vigor de la Llei
20/2009 (BOP 12-01-11) i obtenir la llicència del corresponent gual; no serà
admissible cap gual que no doni servei a una activitat. -Aportar la documentació
requerida a l'article 6 de l'ORCPI/08. -Tenir en compte que la llicència no inclou
les obres i l'activitat del local, que haurà de ser legalitzada d'acord amb la
instrucció per a l'aplicació de l'OMAIIA a partir de l'entrada en vigor de la Llei
20/2009 (BOP 12 de gener de 11), i justificar el compliment de la legislació
vigent, sobre condicions de protecció contra incendis. -Reposar els possibles
elements urbanístics afectats i haver finalitzat la urbanització de l’espai privat
obert a via pública, segons solució consensuada. Les que escaiguin de les
assenyalades al dors del full. Termini d'inici de les obres: 18 mesos. Termini
d'execució de les obres: 36 mesos. Aquesta llicència resta sotmesa a les
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condicions generals assenyalades al full adjunt.
ES RETIRA la proposta precedent.
b) Mocions

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió
a les onze hores.
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