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Ref:CG 1/17 

 

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

Barcelona, el dia 12 de gener 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, 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, Eloi Badia Casas, Carmen Andrés Añón, i Montserrat Ballarín Espuña 

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

 

 Excusen la seva absència el Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados i el Im. Sr. 

Regidor  Daniel Mòdol i Deltell. 

 

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

 

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

les nou hores i trenta minuts. 

 

 Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 29 de 

desembre de 2016, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la 

Comissió; i S'APROVA. 

 

 

 

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

MUNICIPAL 

 

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

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

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

Municipal: 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

B) Part Informativa 

 

a) Despatx d'ofici 

b) Mesures de govern 

c) Informes 

 

C) Part Decisòria / Executiva 

 

a) Ratificacions 
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b) Propostes d'acord 

 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

1.- (E.03.6046.16) RATIFICAR l’acord de la Comissió de Govern, de 29 de desembre de 

2016, relatiu a l’adquisició a la Generalitat de Catalunya a títol de compravenda 

de les finques situades a la Gran Via de les Corts Catalanes núm. 247, i 

identificada registralment com a finca núm. 12301 de la secció 2 del Registre de 

la Propietat núm. 14 dels de Barcelona, i com a finca 11795 de la secció 5 del 

Registre de la Propietat núm. 17 dels de Barcelona, carrer de Moianès 19.X, 

identificada registralment com les finques núm. 4169, i 12051 (secció 2) del 

Registre de la Propietat núm. 14 dels de Barcelona, i finca del carrer de Gavà 

39.I., identificada registralment com a finca núm. 8747 de la secció 2 del Registre 

de la Propietat núm. 14 dels de Barcelona, en virtut del conveni signat el 27 de 

desembre de 2016 amb la Generalitat de Catalunya relatiu al finançament del 

Tram II de la línia 9 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona, d’acord amb el que 

preveu l’article 11 punt 1 apartat p) de la llei 22/1998, de 30 de desembre, de la 

carta Municipal i l’article 30, segon punt 22 del reglament orgànic municipal. 

 

2.- (E.11.6006.16) RATIFICAR l'acord de la Comissió de Govern, de 22 de desembre de 

2016, que aprovà el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la 

Generalitat de Catalunya relatiu al finançament de determinades actuacions en el 

Tram II de la línia 9 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona. 

 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

3.- (20160563)  APROVAR definitivament el Pla pel Dret a l'Habitatge 2016-2025; 

RESTAR assabentat dels informes dels Consells Plenaris dels Districtes; 

RESOLDRE les al·legacions presentades durant el termini d'exposició pública 

d'acord amb els informes jurídics que figuren a l'expedient i que es donen per 

reproduïts; i PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona. 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

4.- (122/2016)  RATIFICAR el decret de l’alcaldessa, de 15 de desembre de 2016, pel 

qual es resol DESESTIMAR la sol·licitud de concessió de la medalla d'honor al 

sofriment en la categoria de bronze, formulada per , agent de la 

Guàrdia Urbana de Barcelona, núm. de matrícula 26333, atès que, d'acord amb els 

informes que figuren a l'expedient, no s'ha apreciat la concurrència dels requisits 

establerts als articles 1, 3.1 i 3.2 del Reglament d’Honors i Recompenses dels 

membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis, aprovat pel 

Consell Plenari de 17 de setembre de 1976. 

 

5.- (143/2016)  ATORGAR la medalla d’Honor al Mèrit als membres del Servei 

d’Extinció d’Incendis i Salvament de Barcelona que figuren en les relacions 

adjuntes, en la categoria d’argent, per haver prestat serveis durant 35 anys sense 

interrupció ni nota desfavorable en els seus expedients personals, d’acord amb el 

que disposa l’article 4.2.b) del vigent Reglament d’Honors i Recompenses dels 

anonimització LOPD
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membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis de 17 de 

setembre de 1976. 

 

6.- (147/2016)  ATORGAR la medalla d’Honor al mèrit als membres del Servei 

d’Extinció d’Incendis i Salvament de Barcelona que figuren en les relacions 

adjuntes, en la categoria de bronze, per l’acreditació de fets de transcendència 

pública o importància pràctica pels fins propis del servei, d’acord amb el que 

disposa l’article 4.2.c) del vigent Reglament d’Honors i Recompenses dels 

membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis de 17 de 

setembre de 1976. 

 

7.- (148/2016)  ATORGAR la medalla d’Honor al mèrit, en la categoria de bronze, i a 

títol honorífic, a les persones alienes al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i 

Salvament de Barcelona que figuren en la relació adjunta, per haver-se distingit 

notablement per la seva actuació en favor de l’esmentat servei, d’acord amb el 

que estableix la disposició addicional del vigent Reglament d’Honors i 

Recompenses dels membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció 

d’Incendis de 17 de setembre de 1976. 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

8.- (CO 2016-07/18) APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat al·legacions 

durant el termini d’informació pública, la modificació dels Estatuts del Consorci 

del Besòs per a fer efectiva l'adhesió del municipi de Badalona i l’ampliació de 

l’àmbit territorial d’actuació del Consorci, aprovat inicialment per la Comissió 

d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, en sessió de 13 de juliol de 2016. PUBLICAR 

el present acord i el text de l a modificació dels Estatuts en el BOP i en la Gaseta 

Municipal. 

 

9.- (EM 2016-10/24) APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat al·legacions 

durant el termini d’informació pública, la modificació dels estatuts socials de 

Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) amb l’objecte de 

considerar-la mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Barcelona i de les 

entitats i organismes que en depenen o s’hi vinculen, aprovat inicialment per la 

Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, en sessió de 19 d'octubre de 2016. 

PUBLICAR el present acord i el text de l a modificació dels Estatuts en el BOP i 

en la Gaseta Municipal. FACULTAR indistintament, el President i el Secretari de 

Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)  perquè puguin efectuar 

tots els tràmits adients per a la plena efectivitat d’aquest acord. 

 

10.- (15PL16354)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 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, amb les modificacions a què fa referència l’informe 

tècnicojuridic de la Direcció de Serveis de Planejament; RESOLDRE les 

al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, 

de conformitat amb l’informe de l’esmentada Direcció, de valoració de les 

al·legacions; informes, tots dos, que consten a l’expedient i a efectes de motivació 

s’incorporen a aquest acord. 
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11.- (16PL16386)  APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la 

Carta Municipal de Barcelona, la Modificació Puntual de la Modificació del Pla 

General Metropolita per a la Protecció del Patrimoni Històric Artístic de 

Barcelona, d’iniciativa municipal; RESOLDRE  les al·legacions presentades en el 

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

de la Direcció de Serveis de Planejament de valoració de les al·legacions, que 

consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord; 

TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la 

seva aprovació definitiva. 

 

12.- (2016 SD 363 (57/2017) RATIFICAR el decret de l'Alcaldia, de 9 de gener de 2017, que 

APROVA el conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i 

l’Ajuntament de Barcelona per a la reordenació dels equipaments penitenciaris a 

la ciutat de Barcelona; que AUTORITZA i DISPOSA la despesa a favor de la 

Generalitat de Catalunya, amb NIF S0811001G, per fer front a les despeses 

derivades del conveni, amb càrrec a la partida indicada en aquest mateix 

document del pressupost municipal per a l’exercici 2017, per un import de 

6.677.152,51 euros, amb el següent desglossament: import net 5.518.307,86 

euros; tipus impositiu del 21 % d'IVA, i import de l'IVA de 1.158.844,65 euros. 

L’esmentada consignació queda supeditada al crèdit que autoritzin els 

pressupostos municipals per a l’exercici de l’any 2017; i que FACULTA en la 

Cinquena Tinenta d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz Cid, la 

signatura del  present conveni i dels actes que se'n derivin. 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

13.- (15PL16381)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana d’ordenació i definició 

volumètrica del sector S.05 "Bransi" inclòs a la modificació puntual del PGM en 

l’àmbit del barri del Carmel i entorns, promogut per Nimoy Connect, SL; 

REQUERIR el promotor per tal que, en el termini màxim d’un any a comptar des 

del dia següent a la notificació del present acord, constitueixi la garantia de 

16.800,00 euros, corresponent al 12% del valor de les obres d’urbanització 

inherents al planejament, als efectes establerts als articles 106.3 i 107.3 de la Llei 

3/2012 de 22 de febrer de modificació del Text refós de la Llei d’Urbanisme, 

aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i com a requisit previ  per a la 

publicació d’aquest acord; i NOTIFICAR l’acord adoptat als promotors del Pla. 

 

14.- (16PL16423)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla Especial Urbanístic per a la 

concreció  dels usos dels nous equipaments (7A), i  l’ordenació de les edificacions 

i volumetries, a l’àmbit del recinte de la Fundació privada de l’Hospital de la 

Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, promoguda per la MIA de la Fundació 

Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, amb els ajustos a 

què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de planejament, que consta a 

l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord. 
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Districte de Nou Barris 

 

15.- (16PL16400)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la concreció de l’ús i 

ordenació de l’equipament situat al carrer de la Jota, núms. 72-74 i carrer de 

Malgrat, núms. 64-66, promogut per Inmocabec, CB. 

 

c) Proposicions 

 

D) Part d'impuls i control 

 

a) Proposicions / Declaracions de Grup 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c) Precs 

d) Preguntes 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

E) Mocions 

 

F) Declaracions Institucionals 

 

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

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

Consell Municipal. 

 

 

 

 

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

PLENÀRIES 

 

 

A) Aprovació de les actes de les sessions anteriors 

 

B) Part Informativa 

 

a) Despatx d'ofici 

b) Mesures de govern 

c) Informes a les Comissions 

d) Compareixences Govern municipal 

 

C) Part Decisòria / Executiva 

 

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

diferents Comissions del Consell Municipal. 
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a)  Propostes d'acord 
 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

1.- (9SD/16 IMEB) APROVAR inicialment el nou Reglament de funcionament intern del 

Consell Assessor Municipal d´Universitats, i SOMETRE'L a informació pública 

per un termini de trenta dies, d’acord amb l’article 112 del Reglament Orgànic 

Municipal. 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

2.- (78/17)  APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 

prescripcions tècniques de l’acord marc, amb núm. de contracte 17000001, que té 

per objecte la contractació del subministrament elèctric per a edificis i 

instal·lacions de l’Ajuntament de Barcelona i organismes associats (Lot1, baixa 

tensió, Lot 2, baixa tensió-ecolot i Lot 3, mitja tensió) i l’atenció i reducció de la 

pobresa energètica; CONVOCAR procediment obert i tramitació ordinària per a 

la seva adjudicació, de conformitat amb  els articles 196  i següents del RDL 

3/2011, de 14 de novembre, de  text refós de la Llei de Contractes del Sector 

Públic; FACULTAR la Comissió de Govern per realitzar els tràmits 

corresponents a l’adjudicació del present Acord Marc i per realitzar la 

contractació derivada que sigui competència d'aquesta Comissió; DONAR compte 

d’aquesta adjudicació i de la contractació derivada que correspongui a la 

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

Prevenció. 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

3.- (03-2016LL11911) DECLARAR d’especial interès i utilitat les obres promogudes pel 

Consorci de la Zona Franca de Barcelona al carrer Juan de Sada, 22, Districte de 

Sants-Montjuïc, consistents en Construcció d’un Centre d’Atenció Primària, 

perquè reporta beneficis objectius a la ciutat i acompleix una indiscutible funció 

social, atès que reuneix les condicions esmentades al punt a1) de l’article 7.1 A) 

de l’Ordenança Fiscal 2.1 de 2015, vigent per l’any 2016, en tractar-se d’obres 

destinades a la construcció d’un Centre d’Atenció Primària; CONCEDIR el 

Consorci de la Zona Franca de Barcelona, la bonificació del 70% sobre la quota 

de l’impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per l’admissió de la 

Llicència d’obres amb número 03-2016LL11911, i una vegada acabada l’obra, 

aplicar la bonificació esmentada sobre la quota definitiva que resulti de la 

regularització tributària realitzada per la inspecció municipal d’Hisenda en funció 

del cost d’execució material acreditat per l’interessat; i DONAR-NE trasllat a 

l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

4.- (02-2015LL24994) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal les obres 

de segregació dels dos habitatges existents a la planta 3a per a obtenir-ne quatre, 

amb afectació d’estructura, a la Casa Vídua Marfà, situada al passeig de Gràcia 66 

i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015; CONCEDIR a 

Inmobiliaria Moreto, SL (CIF B08274730), la bonificació del 50% sobre la quota 

de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres generada per a la 

concessió de la llicència d’obres en data 21 de setembre de 2015 (exp. 02-
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2015LL24994), atès que les obres s’ajusten a allò establert a l’art. 7è de 

l’esmentada Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015 ja que es realitzen en un edifici 

catalogat d’interès local amb nivell de protecció B; i DONAR trasllat a l’Institut 

Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

5.- (02-2016CI29869) DECLARAR d’interès i utilitat municipal les obres per a la rehabilitació i 

canvi de fusteries (persianes exteriors) de les façanes de l’edifici antic de l’Escola 

Sagrada al carrer Comte d’Urgell, 262 (exp. 02-2016CI29869) i, de conformitat 

amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2016, CONCEDIR a la Fundació Privada 

Escola Vicenciana (NIF G61114690) la bonificació del 65% sobre la quota de 

l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres generat per l’admissió del 

comunicat immediat d’obres menors tipus II, en data 30 de juny de 2016 (que 

suposa una bonificació de tres mil tres-cents dotze euros amb vint-i-dos cèntims), 

atès que les obres s’ajusten a allò establert en l’art. 7è de l’esmentada Ordenança 

Fiscal 2.1 de l’any 2014 ja que són promogudes per una entitat sense ànim de 

lucre en equipament comunitari; DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda 

als efectes pertinents 

 

6.- (02-2015LL61989)  DECLARAR d’interès i utilitat municipal les obres per a la reforma 

interior en zones comunitàries sense afectar l’estructura de l’edifici, tret del sostre 

inclinat en el Departament 8 de la Facultat de Medicina, en un emplaçament de les 

obres inclòs al catàleg de patrimoni amb nivell de protecció individual B, de 

l’edifici c/Casanova, 141 (exp. 02-2015LL61989) i, de conformitat amb 

l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2015, CONCEDIR a Universitat de Barcelona 

(NIF Q0818001J) la bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost sobre 

Construccions, Instal·lacions i Obres generat per la concessió de la llicència 

d’obres majors, en data 7 de setembre de 2016 (que suposa una bonificació de 

setanta mil cent cinquanta-sis euros amb trenta-quatre cèntims), donat que les 

obres s’ajusten a allò establert en l’art. 7è de l’esmentada Ordenança Fiscal 2.1 

per a l’any 2015 en tant que són promogudes per una entitat de caràcter públic en 

equipament comunitari; DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als 

efectes pertinents 
 

7.- (05-2015CD34202) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 

obres consistents en la instal·lació d’un ascensor electromecànic en l’interior de 

l’edifici del carrer Aribau 259, en  substitució de l’anterior, per tal de connectar 

totes les plantes amb el vestíbul de planta baixa, incloent la planta principal i 

l’àtic, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015; CONCEDIR a la 

Comunitat de Propietaris de carrer Aribau 259, la bonificació del 90% sobre la 

quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada per l’admissió 

del comunicat diferit de 22 de juny de 2015, tramitat a l’expedient 05-

2015CD34202 en relació a les obres abans referides, donat que s’ajusten a allò 

establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que afavoreixen les 

condicions d’accés i habitabilitat de les persones amb discapacitat i no s’integren 

en obres o construccions d’abast general. Essent l’import de la quota total de 

l’ICIO de 770,5 euros, que va ser abonada per la interessada el 17 1de juliol de 

2015, aplicant la bonificació del 90% la quota resultant exigible és la de 77,05 

euros, motiu pel qual correspon retornar la quantitat de 693,45 euros o, en el seu 

cas, la diferència que pugui correspondre retornar en relació al cost total de l’obra 

que resulti de la inspecció final de l’obra; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal 

d’Hisenda als efectes pertinents. 
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8.- (05-2015CD30047) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 

obres consistents en la instal·lació d’un ascensor al buit del forat de l’escala de la 

finca del carrer Hurtado número 12, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de 

l’any 2016; CONCEDIR al Sr. Francisco Vila Caballero, la bonificació del 90% 

sobre la quota de l’Impost de construccions, instal•lacions i obres generada per 

l’admissió del comunicat diferit  tramitat a l’expedient 05-2015CD30047, donat 

que les referides obres s’ajusten a allò establert en l’article 7è de l’esmentada 

ordenança, en tant que afavoreixen les condicions d’accés i habitabilitat de les 

persones amb discapacitat i no s’integren en obres o construccions d’abast 

general. Essent la quota total de l’impost que ha estat abonada per l’interessat 

mitjançant l’autoliquidació LV201531001751496, la de 178,86 euros, aplicant la 

bonificació del 90% la quota resultant exigible  és la de de 17,89 euros. 

APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost total de l’obra que resulti de la 

inspecció final de l’obra; i DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda 

als efectes pertinents. 

 

9.- (05-2016LL23793) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

a realitzar a l’empara de la llicència atorgada a l’expedient 05-2016LL23793, 

consistents en la  reforma d’un edifici d’habitatge unifamiliar amb canvi d’ús a 

escola bressol en plantes baixa i primera ubicat a la parcel•la del carrer Escoles 

Pies 48, perquè les esmentades obres reporten beneficis objectius a la ciutat i 

acompleixen una indiscutible funció social i, de conformitat amb l’Ordenança 

Fiscal 2.1 vigent l’any 2016, CONCEDIR a la Fundación Escuela Teresiana, 

entitat identificada amb CIF G85853455, la bonificació del 95% de la quota de 

l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres meritat per la realització de les 

esmentades obres, atès que aquestes obres, segons es desprèn dels antecedents que 

obren en aquesta Administració, s’ajusten a allò establert en l’article 7è de 

l’esmentada ordenança fiscal, en afectar a un edifici urbanísticament protegit amb 

nivell “A”, segons el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic; 

essent la quota total de l’impost que ha estat abonada per la interessat mitjançant 

l’autoliquidació LV201632101930189 la de 7.396,73 euros, aplicant la 

bonificació del 95% la quota resultant exigible  és la de de 369,84 euros.  

APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost total de l’obra que resulti de la 

inspecció final de l’obra i DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda 

als efectes pertinents. 

 

10.- (00-2015-0008) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de 

l’activitat de Centre Esportiu Municipal (CEM) Bon Pastor al local ubicat al 

carrer Costa Daurada, 12 de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 

2016, CONCEDIR a Agrupació Esportiva Bon Pastor la bonificació del 65% 

sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la 

concessió de la llicència, en data 7 de novembre de 2016 (exp. 00-2015-0008), per 

exercir l’activitat de Centre Esportiu Municipal (CEM) Bon Pastor; atès que 

s’ajusta a allò establert en l’article 7è. de l’esmentada ordenança, ja que el titular 

de la llicència és una entitat sens ànim de lucre, la instal·lació es realitza en 

terrenys qualificats d’equipaments (7b) i acompleix una indiscutible funció 

d’interès social com és la realitzada per un equipament esportiu i recreatiu; i 

DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 
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11.- (00-2016-0002) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de 

l’activitat de Centre Esportiu Municipal (CEM) Verneda al local ubicat al carrer 

Binèfar, 10-14 de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2016, 

CONCEDIR a l'Associació Sant Martí Esport la bonificació del 65% sobre la 

quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la 

concessió de la llicència, en data 11 d’octubre de 2016 (exp. 00-2016-0002), per 

exercir l’activitat de Centre Esportiu Municipal (CEM) Verneda; atès que s’ajusta 

a allò establert en l’article 7è. de l’esmentada ordenança, en tant que el titular de 

la llicència és una entitat sens ànim de lucre, la instal·lació es realitza en terrenys 

qualificats d’equipaments (7b) i acompleix una indiscutible funció d’interès social 

com és la realitzada per un equipament esportiu i recreatiu; i DONAR-NE trasllat 

a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

12.- (16PL16438)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit de 

Can Batlló- Magòria, d’iniciativa municipal, i EXPOSAR-LO al públic el termini 

d’un mes. 

 

b) Proposicions 

 

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

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

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

 

D) Part d'impuls i control 

 

a) Proposicions / Declaracions de Grup 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c) Precs 

d) Preguntes 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

E) Mocions 

 

  

 

III) ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

B) Part Informativa 

 

a) Despatx d'ofici 

 

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

COMUNIQUEN les resolucions següents: 
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ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 

1.-  (C0207 206 228) Resolució del Gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica de 

Barcelona, de 13 de desembre de 2016, que ADJUDICA mitjançant procediment 

obert, tramitació ordinària, regulació harmonitzada, a favor de l’empresa 

Computer Sciences España, SA, els serveis informàtics per al desenvolupament 

d'un conjunt d'evolutius sobre diferents Sistemes d'Informació de la Gerència de 

Presidència i Economia, de la Gerència de Recursos, de la Gerència de Recursos 

Humans i Organització i de l’IMI, per un import total de 706.957,19 euros (IVA 

inclòs) i un termini d’execució de 7 mesos. 

 

2.-  (C0207 2016 234) Resolució del Gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica de 

Barcelona, de 15 de desembre de 2016, que ADJUDICA mitjançant procediment 

obert, tramitació ordinària, regulació harmonitzada, a favor de l’empresa DXD 

Aplications & IT Solutions, SLU, els serveis informàtics de Manteniment i Suport 

recurrent i Evolutius de les aplicacions informàtiques de l'entorn de Tramitacions 

telemàtiques de l'Ajuntament de Barcelona, per un import total de 704.900,52 

euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de 18 mesos. 

 

3.-  (C0207 2016 465) Resolució del Gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica de 

Barcelona, de 27 de desembre de 2016, que INICIA mitjançant procediment 

obert, tramitació ordinària, regulació harmonitzada, el procediment de licitació, 

per a l’adjudicació del contracte dels serveis informàtics de manteniment i suport, 

administració, comunicació, oficina tècnica i millores evolutives del sistema per 

al servei millorat d’informació i atenció multicanal i personalitzada de 

l’Ajuntament de Barcelona i l’oficina de qualitat funcional i de gestió, per un 

pressupost de licitació de 966.558,75 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució 

de 18 mesos. 

 

4.-  (C0205 2016 403) Resolució del Gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica de 

Barcelona, d’1 de desembre de 2016, que ADJUDICA i DISPOSA, mitjançant 

procediment negociat per exclusivitat, a favor de l’empresa INTERGRAPH 

ESPAÑA, SA., la contractació per als serveis per l’aprovisionament de la nova 

plataforma de gestió d’emergències de Barcelona (Nou Mycellium) i serveis 

d’implantació per a l’adquisició de llicències així com els serveis d’implantació, 

personalització i adaptació del programari, per un import total de 2.488.640,88 

euros (IVA inclòs), i un termini d’execució de 32 mesos. 

 

5.-  (C0205 2016 338) Resolució del Gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica de 

Barcelona, de 29 de novembre de 2016, que ADJUDICA i DISPOSA, mitjançant 

procediment negociat per exclusivitat, a favor de l’empresa Software AG España, 

SA., la contractació per als serveis de manteniment de llicències de programari 

mainframe en l’entorn Adabas i Natural per l’Institut Municipal d’Informàtica de 

Barcelona, per un import total de 949.953,86 euros (IVA inclòs), i un termini 

d’execució de 27 mesos. 

 

6.-  (C0207 2016 272) Resolució del Gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica de 

Barcelona, d’1 de desembre de 2016, que ADJUDICA mitjançant procediment 

obert, tramitació ordinària, regulació harmonitzada, a favor de l’empresa SAP 

España, SA, els serveis de manteniment de llicències del programari SAP, per un 
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import total de 3.660.632,21 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de 13 

mesos.  

 

ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ 

 

7.-  (2016AO022CAL1) Resolució del director general de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA de 13 d’octubre de 2016, que ADJUDICA el contracte relatiu als 

serveis de manteniment integral de les zones enjardinades gestionades per 

Barcelona de Serveis Municipals, SA. Lot 1: Anella Olímpica a Culticesped 

Jardineria Floristeria Elia, SL, per un import màxim de 946.341euros (IVA inclòs) 

i un termini d’execució de tres anys.  

 

8.-  (2016SIST147CA) Resolució del director general de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA de 25 d’octubre de 2016, que INICIA mitjançant procediment 

obert, tramitació ordinària, regulació harmonitzada, el procediment de licitació 

per l’adjudicació del Contracte relatiu a la implantació i servei d’una passarel·la 

de pagament e-commerce per a la gestió on line i custòdia de les dades de targetes 

de crèdit-dèbit en modalitat token per a Barcelona de Serveis Municipals SA, per 

un pressupost de licitació d'1.061.775euros (IVA inclòs) i un termini d’execució 

de 3 anys i 2 mesos.  

 

9.-  (2016PATSA140CA) Resolució de l’apoderat de Parc d’Atraccions del Tibidabo, 

SA d’11 d’octubre de 2016, que INICIA mitjançant procediment obert, tramitació 

ordinària, regulació harmonitzada, el procediment de licitació per l’adjudicació 

del contracte relatiu als serveis ordinaris i extraordinaris de neteja i recollida 

selectiva de residus del Parc d’Atraccions del Tibidabo amb suport als processos 

d’inserció sòciolaboral i d’exclusió social, per un pressupost de licitació 

d'1.350.396,30 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de 2 anys. 

 

10.-  (2016TRA116S) Resolució del director general de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA de 7 d’octubre de 2016, que ADJUDICA el Contracte pel 

subministrament de sis vehicles grua, recompra  de sis vehicles grua actualment 

en servei i servei de manteniment i reparacions a Zona Franca Alari Sepato, SA, 

per un import de 939.531,12 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de sis 

anys i mig. 

 

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.- (1/2017)  CONVOCAR 120 places d’Agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, 

mitjançant oposició en torn lliure, i APROVAR les bases que han de regir aquesta 

convocatòria; DONAR compte de la present resolució a la Comissió de 

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



Ref CG 1/17 

v   12- 1- 2017 

 12: 32 

12 

 

2.- (2/2017)  CONVOCAR 49 places d’Agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, 

mitjançant concurs específic de mobilitat interadministrativa, i APROVAR les 

bases que han de regir aquesta convocatòria; DONAR compte de la present 

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

Seguretat i Prevenció. 

 

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

el document de 12 de gener de 2017. 

 

4.- (1075/16)  ESMENAR, en virtut del que preveu l’article 109.2 de la Llei 39/2015, 

d'1 d’octubre de procediment administratiu, l’error material que figura en l’acord 

de la Comissió de Govern, de 15 de desembre de 2016, en el sentit de substituir 

on diu “9 places d’agent de la Guàrdia Urbana” ha de dir “7 places d’agent de la 

Guàrdia Urbana”. 

 

5.- (2017/33)  AUTORITZAR I DISPOSAR, amb efectes d’1 de gener de 2017, 

l’arrendament dels locals situats a les plantes 2,3,4 i 5 de l’edifici situat a 

l’avinguda Diagonal núms. 220-240, amb Inmobiliaria Colonial, SA, CIF 

A28027399, per un termini de 2 anys i una renda mensual de 192.588 euros, més 

l’IVA  i de despeses mensuals de 37.620,20 euros, més l’IVA corresponent, amb 

subjecció a les normes de la Llei d’Arrendaments Urbans, fent un total 

pressupostari anual de 3.342.623,06 euros per l’exercici 2017 i 3.409.475,53 

euros per l’exercici 2018. ABONAR mensualment, mitjançant la nòmina de 

lloguer la renda acordada; i FORMALITZAR el contracte d’arrendament, segons 

el redactat annex que s’aprova. 

 

6.- (2017/34)  AUTORITZAR I DISPOSAR, amb efectes d’1 de gener de 2017, el 

contracte d’arrendament, Tànger 98-108 Pl. 10,11 i 12 amb Grupo Inmobiliario 

Castellví, CIF B08373250, per un termini de 3 anys i una renda mensual de 

46.818,00 euros, més l’IVA i de despeses mensuals de 5.508,00 euros, més l’IVA, 

amb subjecció a les normes de la Llei d’Arrendaments Urbans, fent un total 

pressupostari anual de 759.773,52 euros per l’exercici 2017, 774.968,99 euros per 

l’exercici 2018 i 790.468,37 euros per l’exercici 2019.  ABONAR mensualment, 

mitjançant la nòmina de lloguer la renda acordada. FORMALITZAR el contracte 

d’arrendament, segons el redactat annex, que s’aprova; i DONAR-NE compte a la 

Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

7.- (036/17)  INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis d'atenció i 

informació a la ciutadania a l'Oficina Multiservei d'Atenció Ciutadana (OMAC) i 

a l'Oficina d'Atenció a l'Empresa (OAE) de l’Ajuntament de Barcelona amb 

objectius d’eficiència social en la contractació, amb núm. de contracte 16006421, 

mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un 

pressupost total de licitació de 4.815.558,00 euros, IVA inclòs, determinat en 

funció de preus unitaris; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el 

plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques 

reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; 
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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 3.979.800,00 euros; tipus impositiu del 21,00% 

d'IVA, i import de l'IVA de 835.758,00 euros; condicionada a l'existència de 

crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 

 

Districte de Sant Andreu 

 

8.- (09-CONV-551/16) APROVAR el Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de 

Barcelona – Districte de Sant Andreu - i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 

per a la realització del Pla director sobre el conjunt de les finques delimitades pel 

carrer del Pont, del Segre i del Cinca, al centre històric de Sant Andreu; 

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. 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

9.- (2016 SD 363 (57/2017) DONAR-SE per assabentada del decret de l'Alcaldia, de 9 de gener de 

2017, que APROVA el conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya 

i l’Ajuntament de Barcelona per a la reordenació dels equipaments penitenciaris a 

la ciutat de Barcelona; que AUTORITZA i DISPOSA la despesa a favor de la 

Generalitat de Catalunya, amb NIF S0811001G, per fer front a les despeses 

derivades del conveni, amb càrrec a la partida indicada en aquest mateix 

document del pressupost municipal per a l’exercici 2017, per un import de 

6.677.152,51 euros, amb el següent desglossament: import net 5.518.307,86 

euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA d'1.158.844,65 euros. 

L’esmentada consignació queda supeditada al crèdit que autoritzin els 

pressupostos municipals per a l’exercici de l’any 2017; i FACULTA en la 

Cinquena Tinenta d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz Cid, la 

signatura del  present conveni i dels actes que es derivin. 

 

Districte de Gràcia 

 

10.- (16SD0252CO) APROVAR el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament 

de Barcelona, Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA i Transports de 

Barcelona, SA (TMB) per l’aprofitament pels serveis municipals de les aigües 

subterrànies bombejades des de l’estació de metro de Lesseps; ENCARREGAR a 

la societat municipal Barcelona Cicle de l’Aigua, SA la gestió i execució dels 

compromisos municipals del conveni, d’acord amb les seves competències; 

FACULTAR el gerent o gerent adjunt de l’àmbit material per la formalització del 

conveni; DONAR compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat i a 

l’Agència Catalana de l’Aigua. PUBLICAR el present encàrrec en el BOP i en la 

Gaseta Municipal. 

 

b) Mocions 

 

 

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

a les onze hores i trenta minuts. 

 




