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Ref.: CG 9/16 

 

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

Barcelona, el dia 10 de març 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, Laia Ortiz 

Castellví, Jaume Asens Llodrà, Janet Sanz Cid, 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. 

 

 Excusen la seva absència l’Im. Sr. Tinent d'Alcaldia, Gerardo Pisarello 

Prados. 

 

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

 

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

les 9,30 hores. 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 3 de març de 2016, 

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 DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 

1.- (2013/56)  Resolució, de 17 de febrer de 2016, del Regidor d’Ocupació, Empresa, 

Comerç i Turisme, que atorga definitivament 9 subvencions, per un import de 

3.000,00 euros, tal com consta a la Base 9 de les Bases reguladores; i denega 

definitivament 1 subvenció, relativa al programa “Barcelona Crea Ocupació” de la 

Gerència d’Ocupació, Empresa i Turisme, que consta a les relacions annexes. 

 

2.- (2014/363)  Resolució, de 10 de febrer de 2016, del Regidor d’Ocupació, Empresa, 

Comerç i Turisme, que atorga provisionalment 18 subvencions, per un import 

màxim de 18.000,00 euros, i denega provisionalment 4 subvencions,  relatives al 

programa "Barcelona es Compromet" de la Gerència d’Ocupació, Empresa i 

Turisme, que consten a les relacions annexes. 

 

3.- (2014/363)  Resolució, de 17 de febrer de 2016, del Regidor d’Ocupació, Empresa, 

Comerç i Turisme, que atorga definitivament 71 subvencions, per import màxim 

de 18.000,00 euros, i denega definitivament 14 subvencions, relatives al programa 

“Barcelona es Compromet” de la Gerència d’Ocupació, Empresa i Turisme i que 

consten a les relacions annexes. 
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4.- (IMH)  (H160000032) Resolució del Gerent de l’Institut Municipal d’Hisenda, 

de 19 de febrer de 2016, que INICIA l’expedient de contractació dels serveis 

d’oficina d’usuari de la II Fase del Pla de Sistemes d’Hisenda, amb vigència del 

dia següent a la formalització del contracte fins al 28 de febrer de 2019, amb 

possibilitat de pròrroga per 12 mesos més; APROVA el plec de clàusules per un 

pressupost de licitació de 817.234,00 euros, IVA inclòs i un valor estimat 

d'1.024.760,00 euros, IVA inclòs i CONVOCA la licitació per procediment obert 

i tramitació ordinària. 

 

5.- (IMMB)  (329/16) Resolució del President de l’Institut Municipal de Mercats de 

Barcelona, de 2 de març de 2016, que INICIA l’expedient de contractació de les 

obres d’execució d’aparells elevadors, escales i rampes mecàniques del mercat de 

Sant Antoni, amb durada de 16 mesos; APROVA el plec de clàusules per un 

pressupost de licitació de 2.032.800 euros IVA inclòs i un valor estimat de 

2.032.800 euros, IVA inclòs; i CONVOCA la licitació per procediment obert i 

tramitació ordinària. 

 

6.- (BASA)  (BA 14/15) Resolució del President de Barcelona Activa SAU SPM, de 9 

de desembre de 2015, que ADJUDICA el contracte de serveis de neteja i 

jardineria dels equipaments de Barcelona Activa a Ilunion Limpieza y Medio 

Ambiente, SA, per un preu total màxim de 585.052,23 euros IVA inclòs, d’acord 

amb el plec de clàusules aprovat en data 31 d’agost de 2015 per un pressupost de 

licitació de 675.062,01 euros IVA inclòs, així com amb els informes tècnics que 

consten a l’expedient. 

 

7.- (BASA)  (BA 35/15) Resolució del Conseller Delegat de Barcelona Activa SAU 

SPM, de 23 de desembre 2015, que INICIA l’expedient de contractació dels 

serveis de disseny, creació, impartició i seguiment de les accions formatives de 

determinades especialitats del catàleg formatiu del Pla de Xoc per a aturats de 

molt llarga durada, amb vigència des de la data de signatura fins a l’execució de la 

totalitat d’hores de formació màximes previstes en cada lot de manera individual 

i, en tot cas, el 31 de desembre de 2016, APROVA el plec de clàusules per un 

pressupost de licitació d'1.077.598,50 euros, IVA exclòs, i un valor estimat 

d'1.346.998,12 euros, sense IVA; i CONVOCA la licitació per al procediment 

obert i tramitació ordinària. 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

8.- (BIMSA)  (090.1215.190) El Director General de Barcelona d'Infraestructures 

Municipals, SA, el 26 de febrer de 2016, va adoptar resolució que APROVA la 

licitació de l'expedient de contractació de les obres relatives al projecte de millora 

integral de la plaça del Llagut a la Barceloneta i al projecte de substitució dels 

jocs infantils, al Districte de Ciutat Vella a Barcelona, per un import de 

521.235,57 euros (IVA exclòs). 
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Districte de Nou Barris 

 

9.- (BIMSA)  (055.1215.243) El Conseller Delegat de Barcelona Infraestructures 

Municipals, SA, el 26 de febrer de 2016, va adoptar resolució que APROVA la 

licitació de l'expedient de contractació de les obres del casal de barri a Torre Baró, 

al Districte de Nou Barris de Barcelona, per un import d'1.061.042,72 euros, IVA 

exclòs. 

 

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.- (1483/2015)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Ribas Coll 

(mat. 74.540) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la 

categoria professional de Tècnic Superior en Gestió, amb destinació al 

Departament de Serveis Jurídics-Secretaria del Districte de l'Eixample, on 

desenvolupa el lloc de treball de Tècnic/a 3 (80.30.GA.30) i l’activitat privada per 

compte d'altri, com a tècnic jurídic a la Universitat Oberta de Catalunya. 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 Mobilitat. 

 

2.- (24/2016)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Sílvia Julián 

García (mat. 72052) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, 

amb la categoria professional de Tècnica Superior d’Arquitectura, amb destinació 

al Departament d’Obres i Manteniment del Districte de Ciutat Vella, on 

desenvolupa el lloc de treball de Tècnic/a 2 (80.20.OP.10), i una activitat privada 

d’arquitectura i urbanisme a través de la societat Pons-Julian, SLP. Per tal d’evitar 

possibles coincidències entre l’activitat pública i la privada, s’exclou del seu 

exercici 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 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 
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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. 

 

3.- (137/2016)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Aser Rubén 

Calderón Broncano (mat. 74188) entre la seva activitat municipal com a 

funcionari interí, amb la categoria professional de Tècnic Superior en 

Arquitectura, amb destinació a la Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic 

del Districte de Sant Andreu, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 3 

(80.30.OP.20), i una activitat privada per compte propi d’arquitecte, excloent del 

seu exercici qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal de 

Barcelona, per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la 

privada. AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Aser Rubén 

Calderón Broncano (mat. 74188) entre la seva activitat municipal i activitat 

privada de  dissenyador gràfic, en tant que aquesta activitat secundària no figura 

compresa en les causes d’incompatibilitat previstes pels articles 11 i 12 de la Llei 

53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 

administracions públiques i no resulta afectat l’interès públic. Aquestes 

autoritzacions resten condicionades 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 altra normativa aplicable. La dedicació 

professional a les dues activitats sol·licitades no podrà superar la meitat de la 

jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i en horari no 

coincident amb el municipal. Ambdues autoritzacions perdran 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.- (140/2016)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. José Antonio 

González Rivera (mat. 72074) entre la seva activitat municipal com a contractat 

laboral temporal, amb la categoria professional d’auxiliar administratiu, amb 

destinació a l’Oficina d'Atenció al Personal de la Gerència de Recursos Humans i 

Organització, on ocupa el lloc de treball de Suport 5 (90.50.GE.10), i l’activitat 

privada per compte propi d’actuacions musicals a través de Fidelis Factoo, 

Societat Cooperativa. 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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5.- (0191/16)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

i Transports Metropolitans de Barcelona, SA, amb NIF A08016081, per a donar a 

conèixer afectacions de línies de bus de Barcelona, que instrumenta l'atorgament 

d'una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, de 

conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les 

subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 165.000,00 euros. 

AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 165.000,00 euros amb 

càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor 

de Transports Metropolitans de Barcelona, SA, amb NIF A08016081, per a donar 

a conèixer afectacions línies de bus de Barcelona. FACULTAR l'Im. Sr. Gerardo 

Pisarello Prados, Primer Tinent d'Alcaldia, per a la signatura de l'esmentat 

conveni. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 6 

mesos a partir del pagament de la subvenció, presenti el balanç econòmic i la 

memòria de funcionament i justificació dels fons rebuts. 

 

6.- (0443/13)  APROVAR l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 

Barcelona i la Diputació de Barcelona, aprovat per la Comissió de Govern en 

sessió de 10 d’abril de 2013, de desenvolupament del Protocol general del Pla 

“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per tal d’adequar els imports previstos al 

conveni a les necessitats reals, traspassant 400.000,00 euros de l’actuació “Castell 

de Montjuïc” a l’actuació “Museus: Palau Llió, Museu Verdaguer i Museu 

Etnològic”, en l’anualitat 2015 d’acord amb el document annex que obra a 

l’expedient i que va ser aprovat per la Junta de govern de la Diputació de 

Barcelona en la sessió de 28 de gener de 2016. MANTENIR la resta de 

pronunciaments dels acords de les Comissions de Govern de 10 abril de 2013, de 

15 de maig de 2013, de 16 de juliol de 2014, 12 de novembre de 2014 i 4 de març 

de 2015. 

 

7.- (0235/16)  INICIAR l'expedient per a la contractació de disseny web i programació 

webs i aplicacions, amb núm. de contracte 16001198, mitjançant tramitació 

ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de 

licitació d'1.580.000 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 la/es 

partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document amb el 

següent desglossament: pressupost net 1.305.785,12 euros; tipus impositiu del 

21% d'IVA, i import de l'IVA de 274.214,88 euros; condicionada a l'existència de 

crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l'execució 

d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. DECLARAR 

la improcedència de la revisió de preus amb motiu ateses les característiques del 

contracte. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 

Participació i Seguretat i Prevenció. 
 

8.- (2016/121)  APROVAR l’acord d’amistat i cooperació entre Lesbos i Barcelona en 

sectors com la protecció del medi ambient, el turisme, l’esport, la cultura, així 

com promoure la cooperació, l’intercanvi d’informació i les estratègies conjuntes 

davant la crisi europea ocasionada per l’arribada de refugiats i migrants. DONAR-

NE compte a la Comissió d'Economia i Hisenda. 
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9.- (2016/83)  APROVAR l’acord d’amistat i cooperació entre Lampedusa i Barcelona 

en els àmbits de promoció econòmica, turisme, esports, cultura, així com 

promoure la cooperació, l’intercanvi d’informació i les estratègies conjuntes 

davant la crisi europea ocasionada per l’arribada de refugiats i migrants. DONAR-

NE compte a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

 

10.- (3-019/2016)  APROVAR l’expedient núm. 3-019/2016 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 

50.472,00 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. 16022991; i 

PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 

11.- (20150634)  ADJUDICAR el contracte núm. 15004033, que té per objecte la prestació 

del servei relatiu a les tasques necessàries per procedir a l’elaboració de les 

propostes dels Informes sobre el grau d’arrelament social, necessàries per a 

l’autorització de residència temporal per raons d’arrelament, que se sol·licita 

davant de la Generalitat de Catalunya i oferir informació i assessorament sobre 

qüestions específiques, relatives a la tramitació dels informes d’arrelament social i 

altres qüestions relacionades en matèria d’estrangeria, per un import de 

646.226,78 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 núm. B-59960526, i d’acord amb la seva proposició, en ser 

l’única oferta presentada sotmesa 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 partida i als pressupostos 

que s’indiquen en el document comptable, amb el següent desglossament: 

534.071,72 euros de pressupost net i 112.155,06 euros en concepte d’IVA al tipus 

impositiu del 21%. REQUERIR l’adjudicatari per a la formalització del contracte 

en el termini màxim de 5 dies naturals, a comptar del següent al de la recepció per 

part de l’adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre que hagin 

transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i 

no s’hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui suspensió de la 

formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. DONAR compte 

d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
 

12.- (20150235)  APROVAR l’addenda per a la modificació del II Acord d’actuació entre 

l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci de l’Habitatge 

de Barcelona i el Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, relatiu a la 

promoció de nous equipaments d’habitatges amb serveis per a la gent gran a la 

ciutat de Barcelona,  d’acord amb l’informe emès conjuntament, el 18 de febrer de 

2016, per la directora de Serveis d’Intervenció Social, la cap del Departament de 

Gent Gran i la tècnica de Gestió, que figura a l’expedient administratiu i que a 

aquests efectes es dóna per reproduït. FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz i 

Castellví, Tinenta d’Alcaldia i regidora de Drets Socials, per a la signatura de 

l’esmentada Addenda. 
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13.- (20160138)  RATIFICAR el protocol entre l’Ajuntament de Barcelona, la Fundació 

Bancària La Caixa, la Fundació Mobile World Capital Fundation i la Taula 

d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, per a la realització del projecte 

“M4Social” d’impuls del valor social del mòbil.  

 

14.- (20160050)  APROVAR l'encàrrec de gestió a favor del Consorci de Serveis Socials 

de Barcelona per a  la realització del suport informatiu, d’avaluació i estadístic  de 

les tasques ordenadores i planificadores dels serveis socials. AUTORITZAR i 

DISPOSAR la despesa de 36.500 euros (IVA inclòs), amb càrrec a la partida 0201 

23032 46746 del pressupost municipal de 2016 de la Direcció d’Estratègia i 

Innovació, a favor de Consorci de Serveis Socials de Barcelona, amb CIF Q-

0801425-J. FACULTAR el Sr. Ricard Fernández Ontiveros, Gerent de l’Àrea de 

Drets Socials, per a la signatura de l’encàrrec, així com la de tots aquells 

documents que se’n derivin. PUBLICAR el present encàrrec de gestió a la Gaseta 

Municipal. 

 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

15.- (0130/13)  PRORROGAR el contracte núm. 13000089 que té per objecte atendre els 

serveis d’atenció i informació de la ciutadania a l’oficina multiserveis d’atenció 

ciutadana, per un període que va des del 22 d’abril de 2016 fins al 21 d’abril de 

2017, 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 3 del PCAP de l'esmentat contracte; en atenció a les 

raons indicades a l'informe de 22 de gener de 2016 del Departament de Serveis 

Presencials de la Direcció de Comunicació i Atenció Ciutadana; i segons 

compareixença signada per l'empresa l'1 de febrer de 2016; i ACTUALITZAR els 

preus unitaris d’acord amb el que preveu la clàusula 17 del PCAP, mitjançant 

l’aplicació als esmentats preus del - 0,25%, que correspon al 85% de la mitjana de 

l’IPC acumulat dels tres mesos anteriors a la conformitat del contractista a la 

proposta de pròrroga. AMPLIAR l'autorització i disposició de despesa del 

contracte per un import d'1.495.441,08 euros amb càrrec al Pressupost/os i 

Partida/es indicades en aquest mateix document, condicionada a l'existència de 

crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s; i DISPOSAR-LA a 

favor de Qualytel Teleservices SA, NIF A82112665, com a adjudicatària de la 

mateixa. 

 

16.- (20160006)  APROVAR l’adhesió al protocol de col·laboració de la Diputació de 

Barcelona (Gerència de Serveis d’Esports) per al servei de préstec de material 

esportiu i recreatiu d’esports per part de l’Ajuntament de Barcelona (Districtes de 

l’Eixample, Sants-Montjuïc, Les Corts, Gràcia, Horta-Guinardó, Sant Andreu i 

Sant Martí, així com també per a l’Institut Barcelona Esports), 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; FACULTAR els/les 

regidors/es dels Districtes de l’Eixample, Sants-Montjuïc, Les Corts, Gràcia, 

Horta-Guinardó, Sant Andreu, Sant Martí i el president de l’Institut Barcelona 
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Esports per a la signatura d’adhesió al protocol; DESIGNAR  el/la tècnic/a 

d’esports dels esmentats Districtes i Institut com a interlocutors/es del seu 

Districte/organisme autònom amb la Diputació de Barcelona per a qualsevol 

qüestió que es pugui derivar de l’execució del protocol; i DONAR trasllat 

d’aquest acord a la Gerència d’Esports de la Diputació de Barcelona. 

 

Districte de les Corts 

 

17.- (C109-2016-0002) RESCINDIR per mutu acord el conveni, signat el 8 d'abril de 2015, entre 

l’Ajuntament de Barcelona i l’entitat Fundació Paideia, en el què se li concedia 

l’ús de 3 taules de conreu ubicades a l’espai del solar del Passatge Felipe de Paz; 

APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la 

Fundació Paideia, per l’ús de les taules d’horts urbans situades al passatge Felipe 

de Paz; FACULTAR a l’Il·lma. Sra. Laura Pérez Castaño, Regidora del Districte 

de les Corts, la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells 

documents que se’n derivin. 

 

18.- (C109-2016-0003) RESCINDIR per mutu acord el conveni signat en data 28 de juny de 

2015 entre l’Ajuntament de Barcelona i l’entitat Associació Centre d’Higiene 

Mental Les Corts, en el què se li concedia l’ús de 2 taules de conreu ubicades a 

l’espai del solar del Passatge Felipe de Paz; APROVAR el conveni de 

col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Privada Centre 

d’Higiene Mental Les Corts, per l’ús de les taules d’horts urbans situades al 

passatge Felipe de Paz; FACULTAR l’Il·lma. Sra. Laura Pérez Castaño, Regidora 

del Districte de les Corts, la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots 

aquells documents que se’n derivin. 

 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

19.- (15PL16354)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta 

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

establiments d’allotjament turístic, albergs de joventut, residències col·lectives 

d’allotjament temporal i habitatges d’us turístic a la ciutat de Barcelona,  

d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LO al públic pel termini de tres mesos; 

SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; 

PRORROGAR, de conformitat amb l’article 73.1 del Text Refós de la Llei 

d’Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, i d’acord amb les 

determinacions de l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que consta 

a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord, la suspensió de 

la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió 

urbanística, així com la suspensió de l’atorgament de llicències i/o comunicats i 

altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, 

per a l’obertura, la instal·lació o l’ampliació de les següents activitats, 

identificades pels epígrafs segons OMAIIAA: 12.36/a Hotel de gran luxe; 12.36/b 

Hotel de cinc estrelles; 12.36/c Hotel de quatre estrelles; 12.36/d Hotel de tres 

estrelles; 12.36/e Hotel de dues estrelles; 12.36/f Hotel d’una estrella; 12.36/1b 

Hotel apartament de cinc estrelles; 12.36/1c Hotel apartament de quatre estrelles; 

12.36/1d Hotel apartament de tres estrelles; 12.36/1e Hotel apartament de dues 

estrelles; 12.36/1f Hotel apartament d’una estrella; 12.36/g Pensió/hostal; 



Ref:CG 9/16 

v.  10- 3- 2016 

 12: 42 

9 

12.36/2e Residència per a estudiants; 12.38/b Alberg juvenil; 12.57 Establiment 

d’apartament turístic; PRORROGAR, també, la suspensió de l’atorgament de 

llicències d’obres d’edificació de nova planta, gran rehabilitació, reforma o 

rehabilitació amb canvi de l’ús principal de l’edifici, i l’increment de volum o 

sostre edificable, i/o els comunicats immediats i diferits vinculats a la instal·lació 

o ampliació d’aquests activitats; EXCLOURE de la suspensió l’atorgament de 

llicències d’obres que es tramiten a l’ampara d’un certificat de regim urbanístic; 

EXCLOURE també de la suspensió les sol·licituds d’atorgament de llicències per 

a l’obertura, la instal·lació o l’ampliació d’activitats o usos concrets, i la 

comunicació prèvia a l’exercici de les activitats vinculades a obres amb llicència 

concedida, comunicat admès o assabentat d’obres presentat, en tots tres casos, 

amb anterioritat a l’1de juliol de 2015, així com les vinculades a obres amb 

llicència concedida o en tràmit a l’empara d’un certificat de règim urbanístic; 

PRECISAR, de conformitat amb l’article 102.4 del Reglament de la Llei 

d’Urbanisme que, no obstant això, es podran tramitar instruments o atorgar 

llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les 

determinacions del nou planejament que s’aprova inicialment; DETERMINAR 

que l’àmbit de suspensió és el delimitat i grafiat en el plànol que figura a 

l’expedient, elaborat de conformitat amb el punt 3 de l’article 73 del Text refós de 

la Llei d’Urbanisme, tenint en consideració que hi ha planejaments en tràmit o 

vigents que incideixen en aquesta qüestió; DETERMINAR, també, a l’empara de 

l’article 74.1 de l’esmentat text legal, que el termini de la suspensió serà, com a 

màxim, de dos anys a comptar des de el dia següent al de publicació en el BOPB 

de l’acord de suspensió potestativa prèvia (BOPB de 2 de juliol de 2015); 

PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 

20.- (2016/0090)  APROVAR l’Addenda al conveni de col·laboració subscrit el 5 de 

novembre de 2014 entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Montcada i 

Reixac, el Consorci del Besòs i el Consorci del Parc Natural de la Serra de 

Collserola per a la instal·lació del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de 

Barcelona, 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 per import de 

200.000,00 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest 

mateix document, a favor del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, 

amb NIF P0800066C, per fer front a les despeses derivades d’aquesta Addenda. 

 

Districte de l'Eixample 

 

21.- (14SD0040P) APROVAR inicialment el Projecte d’Urbanització de l’àmbit interior 

d’illa i passatges d’accés plaça Sagrada Família 12 i carrer Rosselló, 372 

promogut per la societat Cel Urbà, SL, d’acord amb les condicions establertes a 

l’Informe Tècnic del Projecte (ITP amb classificació B) de 18 de gener de 2016, 

el qual figura a l’expedient i es dóna per reproduït, amb un pressupost de 

444.914,26 euros, el 21% de l’IVA inclòs, d’acord amb el que estableixen els 

articles 89.6 i 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova 

el Text Refós de la Llei d’Urbanisme; SOTMETRE’L a informació pública durant 

un termini d’un mes, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més 
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circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les 

al·legacions pertinents; i NOTIFICAR-LO als interessats en aquest procediment. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

22.- (3BD 2015/096) RECTIFICAR, a l’empara de l’article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de 

novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment 

administratiu comú, l’error material de l’Acord de la Comissió de Govern de 3 de 

març de 2016, pel qual s’aprovà inicialment el Projecte executiu de reurbanització 

del carrer Guitard, entre el carrer Berlín i el carrer Melcior de Palau, i el carrer 

Puiggarí i el carrer Viriat, al Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, en el sentit 

que on diu “amb un pressupost de 641.336,41 euros, el 21% d’IVA inclòs”, ha de 

dir “amb un pressupost de 671.775,20 euros, el 21% de l’IVA inclòs”; 

MANTENIR inalterats la resta de pronunciaments; i PUBLICAR aquest acord al 

Butlletí Oficial de la Província (BOPB). 

 

b) Mocions 

 

  

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

a les 11 hores. 

 


