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Ref:CG 13/16 

 

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

Barcelona, el dia 14 d’abril de 2016 s'hi reuneix la Comissió de Govern en sessió 

ordinària, sota la presidència de l’Ilm. Sr. Primer Tinent d’Alcalde Gerardo 

Pisarello Prados, en substitució de l'Excma. Sra. Alcaldessa, Ada Colau Ballano 

Hi concorren els Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents/tes d'Alcaldia, Laia Ortiz 

Castellví, 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. 

 

 Excusa la seva assistència l’Im. Sr. Tinent d’Alcalde Jaume Asens 

Llodrà. 

 

 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. 

 

 Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 7 d’abril 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.- (EM 2016-04/5) ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades al Consell 

Plenari de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb les societats privades 

municipals Barcelona de Serveis Municipals, SA, Barcelona d’Infraestructures 

Municipals, SA, Informació i Comunicació de Barcelona, SA, Barcelona Activa, 

SA, Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA, Barcelona Cicle de 

l’Aigua, SA i Foment de Ciutat, SA, els acords següents: APROVAR els comptes 

anuals de cada societat i els comptes anuals consolidats de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA, tancats a 31 de desembre del 2015, integrats pel Balanç, el 

Compte de pèrdues i guanys, l’Estat de canvis en el patrimoni net, l’Estat de 

fluxos d’efectiu i la Memòria. APROVAR els corresponents Informes de Gestió. 

APROVAR la gestió realitzada en l'exercici 2015 pels administradors respectius. 

APROVAR, per a cada societat, la distribució de resultats de l'exercici tancat a 31 

de desembre del 2015, segons consta en document annex. 

 

 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

2.- (20160044 IBE) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu a la Federació Catalana 

d’Atletisme per la seva tasca com a motor de l’atletisme català, i per la seva 

vinculació i dedicació a la promoció de l’atletisme a la ciutat de Barcelona. 

 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

3.- (CO 2016-04/7) RATIFICAR, com a ens consorciat, l’acord adoptat per la Junta General 

del Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs, en sessió de 10 de desembre 

de 2014, relatiu a l’aprovació inicial de la modificació dels seus estatuts amb 

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

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

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

d’altres modificacions adients, d’acord amb el text incorporat en l’expedient 

administratiu. ENCARREGAR al Consorci per a la Defensa de la Conca del 

Besòs (en endavant, un cop aprovada definitivament la modificació dels seus 

estatuts i en vigor, Consorci Besòs Tordera), que actuant en nom i representació 

d’aquesta entitat, procedeixi a la publicació dels corresponents anuncis 

d’aprovació inicial i definitiva, sotmetiment de l’expedient a informació pública, 

formuli el tràmit d’audiència als interessats, així com que procedeixi a la 

publicació integra el text de la  modificació dels Estatuts definitivament aprovada 

en el Butlletí Oficial de la Província als efectes que preveu l’article 70.2 de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. CONSIDERAR 

definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la modificació dels Estatuts 

del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs pel cas que durant el 

període d’informació pública no es presenti cap reclamació o suggeriment.  

DONAR TRASLLAT del present acord al Consorci per a la Defensa de la Conca 

del riu Besòs, als efectes escaients. 
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Districte de l'Eixample 

 

4.- (13PL16155)  RECTIFICAR, a l'empara de l’article 105.2 de la Llei de Règim Jurídic 

de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, l’errada 

material continguda al plànol PROP-01 del document aprovat definitivament pel 

Plenari del Consell Municipal en sessió de 3 d’octubre de 2014, del Pla de millora 

urbana d’ordenació volumètrica de l’edifici situat entre mitgeres al passatge de 

Mercader, núm. 11, promogut per Grup MED Corporatiu, SAU, en el sentit a què 

fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que es dóna per 

reproduït a efectes de motivació; INCORPORAR el plànol esmenat al document 

definitiu del Pla. 

 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

5.- (09PL15395) DECLARAR la caducitat, de conformitat amb l’article 92.1 de la llei 4/1999 de 

13 de gener, de modificació de la llei 30/1992 de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, de la tramitació 

del Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la concreció de la titularitat, 

tipus i ordenació dels sòls d’equipament de les parcel·les al carrer Pomaret, 106-

108, promogut per la Fundación Real Monasterio de Santa Isabel, atesa 

l’existència de motius determinants per a la declaració de caducitat, fonamentats a 

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

efectes de motivació, s’incorpora a aquest acord; NOTIFICAR aquest acord als 

promotors del Pla; i PROCEDIR a l’arxiu de les actuacions. 

 

Districte de Sant Andreu 

 

6.- (15PL16358)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el  Pla Especial Urbanístic integral de la parcel·la situada 

al carrer Pons i Gallarza, núm. 32 i carrer Fraga núms. 2-18, promogut per 080 

Arquitectura i Gestió, SL, amb les modificacions a que fa referència l’informe 

tècnic-jurídic de la Direcció de planejament, que consta a l’expedient i a efectes 

de motivació s’incorpora a aquest acord. 

 

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

PLENÀRIES 

 

A) Aprovació de les actes de les sessions anteriors 

 

B) Part Informativa 

 

a) Despatx d'ofici 

b) Mesures de govern 

c) Informes a les Comissions 

d) Compareixences Govern municipal 

 

C) Part Decisòria / Executiva 

 

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

diferents Comissions del Consell Municipal. 

 

a)  Propostes d'acord 

 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

1.- (E.01.6005.16) AUTORITZAR la transmissió de la concessió de l’ús privatiu de domini 

públic de la finca situada a l’av. del Paral·lel núm. 62 a favor de la societat 

“Paralelos Musicales, SL” (CIF B-65893604), la qual es subrogarà en tots els 

drets i obligacions de “Arteria Promociones Culturales, SRL”; REQUERIR-LA 

perquè en el termini de 15 dies des de la notificació del present acord constitueixi 

a la Tresoreria Municipal la garantia definitiva de tres-cents trenta mil euros 

(330.000,- €), de conformitat amb la clàusula 8a del Plec de clàusules reguladores 

de la concessió de l’ús privatiu, com actual titular de la mateixa; PRORROGAR 

el contracte per un termini addicional de 5 anys; FORMALITZAR el contracte 

corresponent; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions 

encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

2.- (E.11.6000.16) RESOLDRE, en els termes que resulten dels informes de la Direcció de 

Serveis de Gestió Econòmica del Patrimoni i de la Direcció de Serveis Jurídics del 

Patrimoni, que s’adjunten a efectes de motivació, les al·legacions presentades en 

el tràmit d'informació pública del Plec de clàusules reguladores per a la concessió 

per a la conservació, subministrament, instal·lació, i explotació publicitària de 

determinats elements de mobiliari urbà de la ciutat; ESMENAR en el sentit 

indicat dels esmentats informes el Plec de clàusules reguladores; APROVAR-LO 

definitivament; CONVOCAR la concurrència pública mitjançant procediment 

obert per a la seva adjudicació; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de 

totes les actuacions encaminades a concretar, aclarir i executar el present acord. 

 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

3.- (20160103)  INICIAR l’expedient per a la contractació de la prestació dels serveis de 

de teleassistència domiciliària adreçat a les persones grans o persones amb 

dependència i/o discapacitat, que viuen a la ciutat de Barcelona, i el 

subministrament de l’equipament tècnic domiciliari (terminal de teleassistència, 



Ref:CG 13/16 

v.  14- 4- 2016 

 12: 45 

5 

unitat de control remot (UCR), dispositius perifèrics, teleassistència adaptada i 

teleassistència mòbil), les 24 hores al dia tots els dies de l’any, durant els anys 

2017, 2018 i 2019, amb núm. de contracte 16001080, mitjançant tramitació 

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

licitació de 34.237.958,85 euros, IVA inclòs; APROVAR les actuacions 

preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec 

de prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per 

a la seva adjudicació; AUTORITZAR l’esmentada quantitat amb càrrec a les 

partides i als pressupostos que s’indiquen en el document comptable, amb el 

següent desglossament: 32.062.255,95 euros de pressupost net i 1.072.322,55 

euros d’IVA al tipus del 4% i 1.103.380,35 euros d’IVA al tipus del 21%, 

condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 

corresponents. 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

4.- (0001/13)  PRORROGAR el contracte que té per objecte el servei de neteja (2013-

2014-2015) i recollida selectiva dels edificis i locals municipals adscrits als 

diferents districtes i gerències de l'Ajuntament de Barcelona, 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 i pel període que s’indica a continuació; i 

MODIFICAR-LO en el sentit d’ampliar la seva quantia en virtut del que preveu la 

clàusula 20 del PCAP i l’article 105 del TRLCSP; en atenció a les raons indicades 

a l'informe de 18 de març de 2016 del Cap del Departament de Manteniment i 

segons compareixença signada per les empreses adjudicatàries el 21 de març de 

2016; AMPLIAR l'autorització i la disposició de la despesa per un import global 

de 7.394.724,37 euros, IVA inclòs, amb càrrec als Pressupost/os i Partida/es 

indicades en la relació comptable annexa a aquest mateix document,  i amb el 

següent desglossament: LOT 1: Gerència de Recursos, Gerència de Recursos 

Humans i Districte de l’Eixample, amb codi de contracte 12002641, per un import 

d'1.691.095,88 euros, adjudicat a Clece, SA, NIF A80364243. El contracte es 

prorroga per un termini que va des de l’1 de maig fins al 31 de desembre de 2016; 

LOT 2 Districte de Sant Martí i Districte de Sant Andreu, amb codi de contracte 

12002643,  per un import d'1.159.963,59 euros, adjudicat a Optima Facility 

Services, S.L., NIF B60124831. El contracte es prorroga per un termini que va 

des de l’1 de juny fins al 31 de desembre de 2016; LOT 3 Districte de Ciutat Vella 

i Districte de Sants-Montjuïc, amb codi de contracte 12002645,  per un import 

d'1.053.749,17 euros, adjudicat  a Clece, SA, NIF A80364243. El contracte es 

prorroga per un termini que va des de l’1 de juny fins al 31 de desembre de 2016; 

LOT 4 Gerència de Drets Socials i Districte de Nou Barris, amb codi de contracte 

12002647, per un import de 928.580,18 euros, adjudicat a Optima Facility 

Services, S.L., NIF B60124831. El contracte es prorroga per un termini que va 

des de l’1 de juny fins al 31 de desembre de 2016; LOT 5 Gerència de Mobilitat i 

Seguretat,  amb codi de contracte 12002648, per un import de 953.212,61 euros, 

adjudicat a Clece, SA, NIF A80364243. El contracte es prorroga per un termini 

que va des de l’1 de maig fins al 31 de desembre de 2016; LOT 6 Districte de les 

Corts, Districte de Sarrià-Sant Gervasi i Districte de Gràcia, amb codi de 

contracte 12002649,  per un import de 877.161,09 euros, adjudicat a La Bruixa 
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neteges generals i manteniment, SL, NIF B61399408. El contracte es prorroga per 

un termini que va des de l’1 de maig fins al 31 de desembre de 2016; LOT 7 

Districte d’Horta-Guinardó i Gerència d’Ecologia Urbana, amb codi de contracte 

12002650, per un import de 802.961,85 euros, adjudicat a Optima Facility 

Services, S.L., NIF B60124831. El contracte es prorroga per un termini que va 

des de l’1 de maig fins al 31 de desembre de 2016; REQUERIR les empreses 

adjudicatàries per tal que en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar de 

l'endemà de la notificació d'aquesta resolució facin efectives les aportacions pel 

suport “hot line” i el manteniment, tant correctiu com evolutiu, de l’aplicació 

informàtica de connexió entre els Districtes, Gerències Municipals i l’Institut 

Municipal d’Informàtica que preveu la clàusula 19 apartat e) del Plec de 

Clàusules Administratives i que correspon al 0,06% de la dotació pressupostària 

de la pròrroga i que correspon a les següent quantitats: Lot 1: 802,86 euros; Lot 2: 

575,19 euros; Lot 3: 522,52 euros; Lot 4: 460,45  euros; Lot 5: 472,67 euros; Lot 

6: 434,96; Lot 7: 398,16 euros i compareguin per formalitzar la prorroga i la 

modificació del contracte a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió 

Econòmica de la Gerència de Recursos. 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

5.- (03-2013LL42701) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 

obres de construcció d’edificació de nova planta destinada a garatge públic de 

vehicles lleugers al carrer Major de Mercabarna, 110 i de conformitat amb 

l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2014; CONCEDIR a Mercados de 

Abastecimientos de Barcelona, SA (Mercabarna) la bonificació del 50% sobre la 

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

concessió de la llicència, l'11 de març de 2014 (03-2013LL42701), per a 

l’edificació de nova planta destinada a garatge públic de vehicles lleugers; donat 

que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que 

les obres s’executen per iniciativa pública, la construcció es realitza en terrenys 

qualificats d’equipaments (clau 7c) i les obres acompleixen una indiscutible 

funció d’interès social com és la realitzada per a la promoció d’aparcament 

públic; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

6.- (07-2014LL02686) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de la 

restauració i consolidació d’un equipament comunitari administratiu / cultural / 

docent al carrer Sant Antoni Ma Claret, 167 i de conformitat amb l’Ordenança 

Fiscal 2.1 de l’any 2014; CONCEDIR a Fundació Privada Hospital de la Santa 

Creu i de Sant Pau la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de 

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

19 de març de 2014 (07-2014LL02686), per a la restauració i consolidació del cos 

de la cúpula del Pavelló de Sant Rafael, 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 sense ànim de lucre, la restauració i consolidació es realitza en terrenys 

qualificats d’equipaments (clau 7a) i les obres acompleixen una indiscutible 

funció d’interès cultural com és la realitzada per equipament administratiu-

cultural-docent; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 

pertinents. 
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7.- (07-2015LL35432) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de la 

llicència d’obres per a la restauració interior i adequació arquitectònica al nou ús 

de museu del Pavelló de Sant Salvador de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 

ubicat al carrer Sant Antoni Maria Claret, 167 i de conformitat amb l’Ordenança 

Fiscal 2.1 de l’any 2016; CONCEDIR a la Fundació Privada Hospital Santa Creu 

i Sant Pau la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de Construccions, 

Instal·lacions i Obres (ICIO) generada per la concessió de la llicència, el 12 de 

gener de 2016, que suma la quantitat de 21.915,71 euros, essent la quota total de 

l'icio de 33.716,47 euros i aplicant la bonificació del 65% la quota resultant 

exigible és de 11.800,76 euros (35% restant) considerant 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 sense ànim de lucre, les obres es realitzen en terrenys 

qualificats d’equipaments (clau 7a) i les obres acompleixen una indiscutible 

funció d’interès social. APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost total de 

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

Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

8.- (07-2015LL56124) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de la 

llicència d’obres per a la rehabilitació de la cúpula de la Capella de l’Antic 

Convent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, ubicat al carrer Sant Antoni 

Maria Claret, 167 i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015; 

CONCEDIR a Fundació Privada Hospital Santa Creu i Sant Pau, la bonificació 

del 65% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres 

(ICIO) generada per la concessió de la llicència, el 23 de desembre de 2015, que 

suma la quantitat de 2.927,76 euros, essent la quota total de l'icio de 4.504,24 

euros i aplicant la bonificació del 65% la quota resultant exigible és de 1.576,48 

euros (35% restant) considerant 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 sense 

ànim de lucre, les obres es realitzen en terrenys qualificats d’equipaments (clau 

7a) i les obres acompleixen una indiscutible funció d’interès social. APLICAR el 

mateix tipus de bonificació al cost total de l’obra que resulti de la inspecció final 

de la obra; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 

pertinents. 

 

9.- (09-2014LL07597) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de la 

construcció d’un edifici destinat a 41 habitatges de protecció oficial i espais 

vinculats, al passeig Torras i Bages, 139 i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 

2.1 de l’any 2014; CONCEDIR a Projecte Hàbitat 2000, SCCL la bonificació del 

90% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada 

per la concessió de la llicència, el 8 de maig de 2014 (09-2014LL07597), per a la 

construcció del referit edifici de protecció oficial; considerant que s’ajusta a allò 

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

adreçades al compliment del Pla d’habitatge de Barcelona 2008-2016, els 41 

habitatges de protecció oficial i espais vinculats ho són en règim general destinat a 

la venda, el titular de la llicència és una entitat sense ànim de lucre, i les obres 

acompleixen una indiscutible funció d’interès social com és la realitzada per 

habitatge amb protecció oficial; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal 

d’Hisenda als efectes pertinents. 
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Districte de Sarrià-Sant Gervasi - Districte de Gràcia - Districte d'Horta-Guinardó 

- Districte de Sant Martí 

 

10.- (16PL16387)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona,  la Modificació del Pla general metropolità per a la 

incorporació al sistema d’habitatges dotacionals dels sòls situats als carrers, Alts 

Forns, 84-86,  Via Augusta 405-407, carretera de Sant Cugat 2X, Av. Mare de 

Déu de Montserrat 5-11, Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 37-43, Ciutat de 

Granada 95-97, I Veneçuela 96- 106, d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LA al 

públic pel termini d’un mes. 

   

 

Districte de Gràcia 

 

11.- (15PL16307)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació del pla general metropolità a l’àmbit 

delimitat pels carrers de l’Argentera 5  a 11 i 10 a 18, de Cambrils 12 i de la 

Farigola 31 a 47 al Districte de Gràcia, d’iniciativa municipal, EXPOSAR-LO al 

públic pel termini de tres mesos; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la 

seva aprovació provisional; PRORROGAR la suspensió, de conformitat amb 

l’article 73.2 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, de la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i 

de projectes de gestió urbanística, així com de l’atorgament de llicències i/o 

comunicats d’obres, de parcel·lació de terrenys, d’edificació, gran rehabilitació i 

rehabilitació integral o enderrocament de construccions, instal·lació o ampliació 

d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes 

establerts per la legislació sectorial; 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; 

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 

l’endemà de la publicació al BOPB de l’acord de suspensió de llicències 

potestativa prèvia (BOPB de 5 de maig de 2015); i PUBLICAR el present acord 

en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 

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 
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III) ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

B) Part Informativa 

 

a) Despatx d'ofici 

 

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

COMUNIQUEN les resolucions següents: 

 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 

1.- (2013/56)  Per Resolució de 14 de març de 2016, el Regidor d’Ocupació, Empresa, 

Comerç i Turisme, ATORGA provisionalment 7 subvencions, per un import de 

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

provisionalment 2 subvencions relatives al programa “Barcelona Crea Ocupació” 

de la Gerència d’Ocupació, Empresa i Turisme, que consten a les relacions 

annexes. 

 

2.- (2014/363)  Per resolució de 14 de març de 2016, el Regidor d’Ocupació, Empresa, 

Comerç i Turisme, ATORGA provisionalment 15 subvencions, per un import 

màxim de 18.000,00 euros,  i DENEGA provisionalment 8 subvencions relatives 

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

Turisme, que consten a les relacions annexes. 

 

3.- (PATSA)  (2015PATSA137CAL2) Resolució de l’apoderat del Parc d’Atraccions 

del Tibidabo, SA, de 9 de febrer de 2016, que ADJUDICA el contracte relatiu al 

Servei d'espectacles de mascotes, personatges i cloenda del Parc d'Atraccions del 

TIbidabo. Lot B: Cloenda 2, a l’empresa Iluminación y sonido Tecnoradio, SA, 

amb NIF A59935791, per un import de 63.016,80 euros (IVA inclòs), i un termini 

d’execució des de l’1 d’agost de 2016 a l’11 de setembre de 2016 (ambdós 

inclosos). 

 

4.- (PATSA)  (2015PATSA137CAL3) Resolució de l’apoderat del Parc d’Atraccions 

del Tibidabo, SA, de 9 de febrer de 2016, que ADJUDICA el contracte relatiu al 

Servei d'espectacles de mascotes, personatges i cloenda del Parc d'Atraccions del 

Tibidabo. Lot C: Cloenda 3, a l’empresa Associació Cultural Viu el Teatre, amb 

NIF G64167877,  per un import de 41.817,60 euros (IVA inclòs), i un termini 

d’execució des del 17 de setembre de 2016 al 27 de novembre de 2016 (ambdós 

inclosos). 

 

5.- (PATSA)  (2015PATSA137CAL4) Resolució de l’apoderat del Parc d’Atraccions 

del Tibidabo, SA, de 9 de febrer de 2016, que ADJUDICA el Contracte relatiu al 

Servei d'espectacles de mascotes, personatges i cloenda del Parc d'Atraccions del 

TIbidabo. Lot D: Cloenda 4, a l’empresa Produccions artístiques a la carta, SL, 

amb NIF B64165749,  per un import de 33.396,00 euros (IVA inclòs) i un termini 

d’execució des del 3 de desembre de 2016 al 5 de gener de 2017 (ambdós 

inclosos). 
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7.- (BSM)  (2016AO023ING) Resolució del director general de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA, de 9 de febrer de 2016, que INICIA, d’acord amb el que 

s’estableix a l’article 46 de les Instruccions Internes de Contractació de BSM, 

mitjançant procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària, regulació 

no harmonitzada, el procediment de licitació per a l’adjudicació del contracte de 

patrocini amb exclusiva de venda de producte, cervesa i aigua mineral, a les 

instal·lacions de l’Anella Olímpica, per un termini d’execució de 2 anys i un 

pressupost de licitació de 944.543,23 euros (IVA inclòs); FIXA en el Plec de 

condicions particulars els criteris de solvència econòmica i financera i tècnica i 

professional i els seus mitjans d’acreditació, APROVA el Plec de condicions 

particulars que incorpori les condicions de solvència fixades en aquesta licitació, i 

APROVA el contracte tipus de la licitació per a l’adjudicació del contracte. 

 

8.- (BSM)  (2016SIST018S) Resolució del director general de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA, de 9 de febrer de 2016, que FIXA en el Plec de condicions 

particulars els criteris de solvència econòmica i financera i tècnica i professional i 

els seus mitjans d’acreditació; APROVA el Plec de condicions particulars que 

incorpori les condicions de solvència fixades en aquesta licitació i  el contracte 

tipus de la licitació, per l’adjudicació del contracte relatiu al subministrament, 

instal·lació, migració, manteniment i suport de cabines d’emmagatzematge SAN, 

enclosure i servidors Blade per a Barcelona de Serveis Municipals, SA; APROVA 

els criteris de selecció i valoració de les ofertes de la licitació per l’adjudicació del  

contracte; i, INICIA mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, regulació 

harmonitzada, el procediment per l’adjudicació del contracte, amb un pressupost 

de licitació de 549.775,88 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de 4 anys. 

 

9.- (BSM)  (2016TRA033CA) Resolució del director general de Barcelona de 

Serveis Municipals, SA, de 23 de febrer de 2016, que FIXA en el Plec de 

condicions particulars els criteris de solvència econòmica i financera i tècnica i 

professional i els seus mitjans d’acreditació; APROVA el Plec de condicions 

particulars, que incorpora les condicions de solvència fixades en aquesta licitació, 

i aprova el contracte tipus de la licitació per l’adjudicació del contracte relatiu al 

servei de vigilància corresponent als dipòsits municipals de Grues, Centre de 

Control de Mobilitat, Estació d´autobusos Barcelona Nord i Aparcaments; 

APROVA els criteris de selecció i valoració de les ofertes de la licitació per 

l’adjudicació del  contracte; i, INICIA la licitació mitjançant procediment obert, 

regulació no harmonitzada, amb un pressupost màxim de licitació de 3.281.764,42 

euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de 2 anys. 

 

10.- (BSM)  (2015MOB148OBO) Resolució del director general de Barcelona de 

Serveis Municipals, SA, de 23 de febrer de 2016, que EXCLOU del procediment 

de licitació relatiu a l’acord marc per a l’homologació de proveïdors per a 

l’execució d’obres menors de conservació i de paleteria (treballs de paleta) de 

petit format a les instal·lacions de la divisió d’aparcaments, transports, parc del 

Forum Park Güell i esplanada Anella Olímpica a les empreses Istem SL, 

Gomintec SL, Voracys SL, atès que les seves propostes econòmiques contenen 

valors anormals/desproporcionats; i, DESIGNA  a les empreses Obres i contractes 

Penta SA; Construcciones Fertres SL; Cobusa SL I CPM SAU,  de conformitat 

amb la clàusula 14 del Plec de Condicions Particulars, com a proveïdor homologat 

en l’Acord Marc per a l’homologació de proveïdors per l’execució d’obres 
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menors de conservació i de paleteria (treballs de paleta) de petit format, a les 

instal·lacions de la divisió d’aparcaments, transports, parc del Forum Park Güell i 

esplanada Anella Olímpica per un termini d’execució de 4 anys i un pressupost de 

2.395.800,00 euros (IVA inclòs). 

 

11.- (BSM)  (2015SIST090AML1) Resolució del director general de Barcelona de 

Serveis Municipals, SA, de 23 de febrer de 2016, que DESIGNA a les empreses 

Inserty Instal·lacions SL, Spark Iberica SAU, UTE North Coast I AGS Sistemas 

SL, Telefonica, Hewlett Packard Servicios España SL, BC Sistemas de 

comunicación SL, Abast Sistems SA, El Corte Inglés, It Global SL, Bechtle 

Direct SLU, Punt informàtic i creatiu SL, Teknoservice SL, Curvature, de 

conformitat amb el que estableix el Plec de Clàusules Particulars, com a proveïdor 

homologat en l’Acord Marc relatiu a la homologació de proveïdors d’equips i 

materials de Tecnologia d’Informació i Comunicació (TIC) LOT 1: 

RENOVACIÓ i AMPLIACIÓ d'equipament TIC informàtic, per un termini de 2 

anys i un pressupost de 726.000,00 euros (IVA inclòs). 

 

6.- (BSM)  (2015SIST090AML2) Resolució del director general de Barcelona de 

Serveis Municipals, SA, de 23 de febrer de 2016, que DESIGNA a les empreses 

Inserty Instal·lacions SL, UTE North Coast I AGS Sistemas SL, Telefonica, 

Hewlett Packard Servicios España SL, BC Sistemas comunicación SL, Acuntia, 

Abast Sistems SA, It Global SL, Bechtle Direct SLU, Punt informàtic i creatiu 

SL, Sistemas avanzados tecnologia SA, Curvature, de conformitat amb el que 

estableix el Plec de Clàusules Particulars, com a proveïdor homologat en l’Acord 

Marc relatiu a la homologació de proveïdors d’equips i materials de Tecnologia 

d’Informació i Comunicació (TIC)  LOT 2: RENOVACIÓ I AMPLIACIÓ 

d'equipament TIC d'enmaguetzematge digital, per un termini de 2 anys i un 

pressupost de 681.045,00 euros (IVA. inclòs). 

 

12.- (BSM)  (2015SIST090AML3) Resolució del director general de Barcelona de 

Serveis Municipals, SA, de 23 de febrer de 2016, que DESIGNA a les empreses 

Inserty Instal·lacions SL, Spark Iberica SAU, UTE North Coast I AGS Sistemas 

SL, BC Sistemas de comunicación SL, Abast Systems SA, It Global SL, Bechtle 

Direct SLU, Punt Informàtic i creatiu SL, Teknoservice SL, Curvature de 

conformitat amb el que estableix el Plec de Clàusules Particulars, com a proveïdor 

homologat en l’Acord Marc relatiu a la homologació de proveïdors d’equips i 

materials de Tecnologia d’Informació i Comunicació (TIC), LOT 3: 

RENOVACIÓ I AMPLIACIÓ d'equipament TIC components per un termini de 2 

anys i un pressupost de 226.875,00 euros (IVA inclòs). 

 

13.- (BSM)  (2015SIST090AML4) Resolució del director general de Barcelona de 

Serveis Municipals, SA, de 23 de febrer de 2016, que DESIGNA a les empreses 

Inserty Instal·lacions SL, Spark Iberica SAU, UTE North Coast I AGS Sistemas 

SL, Telefonica, Hewlett Packard servicios España SL, Elecnor, BC Sistemas de 

comunicacion SL, Acuntia, Connectis ICT Services SAU, Abast Sistems SA, IT 

Global SL ,Bechtle Direct SLU, Punt informàtic i creatiu SL, Sistemas avanzados 

de tecnologia SA, Teknoservice SL, Curvature,  de conformitat amb el que 

estableix el Plec de Clàusules Particulars, com a proveïdor homologat en l’Acord 

Marc relatiu a la homologació de proveïdors d’equips i materials de Tecnologia 

d’Informació i Comunicació (TIC), LOT 4: RENOVACIÓ I AMPLIACIÓ TIC 
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networking seguretat i control per un termini de 2 anys i un pressupost de 

816.750,00 euros (IVA inclòs). 

 

14.- (BSM)  (2015SIST090AML5) Resolució del director general de Barcelona de 

Serveis Municipals, SA, de 23 de febrer de 2016, que DESIGNA a les empreses 

Inserty instal·lacions SL, UTE North Coast I AGS Sistemas SL,  Adtel, Abast 

Sistems SA, Curvature, de conformitat amb el que estableix el Plec de Clàusules 

Particulars, com a proveïdor homologat en l’Acord Marc relatiu a la homologació 

de proveïdors d’equips i materials de Tecnologia d’Informació i Comunicació 

(TIC), LOT 5: Subministrament d'equipament TIC comunicacions per un termini 

de 2 anys i un pressupost de 726.000,00 euros (IVA inclòs). 

 

15.- (BSM)  (2015SIST090AML6) Resolució del director general de Barcelona de 

Serveis Municipals, SA, de 23 de febrer de 2016, que DESIGNA a les empreses 

Inserty Instal·lacions SL, UTE North Coast I AGS Sistemas SL, Elecnor, BC 

Sistemas Comunicación SL, Acuntia, Abast Sistems SA, Sistemas avanzados de 

tecnologia SA, GMV Innovation Solutions, Curvature,  de conformitat amb el que 

estableix el Plec de Clàusules Particulars, com a proveïdor homologat en l’Acord 

Marc relatiu a la homologació de proveïdors d’equips i materials de Tecnologia 

d’Informació i Comunicació (TIC), LOT 6: subministrament d'equipament 

interfonia, per  un termini de 2 anys i un pressupost d’1.034.550,00 euros(IVA 

inclòs). 

 

16.- (IMI )  (C0207 2016 55) Resolució del Gerent de l’Institut Municipal 

d'Informàtica, de 21 de març de 2016, que AUTORITZA la despesa de la 

contractació que té per objecte els serveis informàtics per a la renovació dels 

sistemes de gestió de denúncies, sancions, embargaments, recursos de tributs i 

sol·licituds de la segona fase del Pla de Renovació de Sistemes d'Hisenda de 

I'Ajuntament de Barcelona, per un import de 4.581.600,00 euros (dels quals 

3.786.446,28 euros corresponen a l'import net i 795.153,72 euros a I'IVA del 

21%) amb càrrec als Pressupostos i Partides indicades en el document i per una 

durada fins al 31 de desembre de 2018. Atès que el 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, amb la 

condició suspensiva que aquest resulti adequat i suficient; DECLARA la 

improcedència de la revisió de preus a l'empara de l'art. 89.2 del TRLCSP ateses 

les característiques del contracte; APROVA el Plec de Clàusules Administratives 

Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques; i CONVOCA la celebració de la 

licitació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, de conformitat amb 

els articles 157 i ss. i article 109 de l'esmentat Text refós per l'adjudicació d'aquest 

contracte. 

 

17.- (IMI)  (C02L7 2016 57301) Resolució del Gerent de l’Institut Municipal 

d'Informàtica, de 4 d’abril de 2016, que ADJUDICA el contracte que té per 

objecte els serveis d'oficina de qualitat i renovació dels sistemes de gestió 

tributaris de la segona fase del pla de renovació de sistemes d'hisenda de 

I'Ajuntament de Barcelona, per un import total de 932.400,00 euros (IVA inclòs)  

amb càrrec a la partida i pressupostos que s'indiquen en el document, de 

conformitat amb les propostes de valoració i classificació contingudes en 

l'expedient, a favor de l'empresa a Deloitte Consulting, SL, NIF B81690471, i 
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d'acord amb la seva proposició en considerar-se l'oferta més avantatjosa; i en 

DISPOSA a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat, i FIXA l'import de la 

garantia definitiva per un import de 38.528,93 euros. 

 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 

18.- (IMEB)  (16000064) Acord del Consell Rector de l’Institut Municipal d’Educació, 

en sessió celebrada el dia 29 de març de 2016, que APROVA el plec de clàusules 

administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que regularan el 

contracte que té per objecte el servei d’alimentació als alumnes de 46 escoles 

bressol, incloses en el lots 1 al 6,  per als  cursos escolars  2016-2017 i 2017-2018, 

per un import total de 7.766.598,51 euros, IVA inclòs, que es tipifica com a 

contracte de serveis, d’acord l’article 10 del Text refós de la Llei de contractes del 

sector públic; AUTORITZA la despesa esmentada amb càrrec als pressupostos i 

partides indicats en els documents annexos, condicionat a l’existència de crèdit 

adequat i suficient en l’exercici 2017 i 2018. CONVOCA el procediment obert, 

pel tràmit ordinari, per a l’adjudicació de l’esmentat contracte, d’acord amb 

l’article 157 i següents de la TRLCSP; PUBLICA la convocatòria en el Butlletí 

Oficial de la Província (BOP) i en el perfil de contractant. DELEGA en el gerent 

de l’IMEB l’adjudicació del contracte, d’acord amb el que preveu l’art. 9.4 dels 

Estatuts de l’IMEB. FACULTA el gerent de l’IMEB per a la signatura del 

corresponent contracte, així com també per a la resolució de totes aquelles 

qüestions incidentals que no impliquin una obligació econòmica amb càrrec al 

pressupost de l’IMEB, i/o que tinguin una incidència econòmica que no estigui 

prevista en el contracte. 

 

19.- (IMEB)  (15000384) Resolució del Gerent de l'IMEB, de 25 de febrer de 2016, 

actuant per delegació de la presidenta de l'Institut de 16 de juliol de 2015, que 

ADJUDICA, de conformitat amb la proposta de la Mesa de contractació, el 

contracte núm. 15000384, que té per objecte el servei de manteniment, suport i 

desenvolupament evolutiu de l’aplicatiu de gestió integral de les escoles bressol 

municipals 03BRESSOL, a l’empresa Ayesa Advanced Technologies, SA, amb 

NIF núm.: A41132036, per haver presentat la proposició econòmicament més 

avantatjosa, d’acord amb els criteris de valoració que consten en el plec de 

clàusules administratives particulars i per un import màxim de 505.671,11 euros 

(dels quals 417.910,01 euros corresponen al preu net i els restants 87.761,10  

euros a un IVA del 21%). DISPOSAR a favor de l‘esmentada empresa la despesa 

màxima  de 505.671,11 euros (IVA inclòs), amb càrrec de la partida 22799 32114 

0001 i d’acord amb el desglossament per exercicis que s’indica en el present 

document,  condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els 

exercicis 2017 i 2018. NOTIFICAR la present resolució als licitadors; i 

PUBLICAR-LA en el perfil del contractant. FORMALITZAR el contracte en el 

termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part 

de l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i que hagin 

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

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

formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. PUBLICAR la 

formalització del contracte en el perfil del contractant, en el BOE i en el DOUE. 

 

b) Informes 
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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.- (1473/2015)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Roger Civit 

Carbonell (mat. 74291) entre la seva activitat municipal com a personal eventual, 

amb destinació al Grup Polític Municipal Esquerra Republicana de l’àmbit polític, 

on desenvolupa el lloc de treball de Tècnic 2 (80.20.PO.10), i l’ activitat privada 

per compte propi de recerca i investigació social a través de la societat I-LABSO 

SCCL; 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 demés 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; En tot cas, la present autorització perdrà vigència per 

canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al 

mateix; DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

2.- (264/2016)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Joan Anton Sánchez 

de Juan (mat. 26580), personal eventual de l’Ajuntament de Barcelona, entre la 

seva activitat municipal com a Tècnic 2 (80.20.PO.10), del Grup Municipal de 

Convergència i Unió i l’activitat privada consistent en la recerca i formació a 

través de la societat Barcelona Circles, SCCL. 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. 

 

3.- (285/2016)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Víctor Centellas 

Ortigosa (mat. 27983) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, 

amb la categoria professional de Tècnic Superior en Arquitectura, amb destinació 

al Departament de Llicències d'Obres de la Gerència d'Ecologia Urbana, on ocupa 

el lloc de treball de Tècnic 3 (80.30.OP.20), i una activitat privada per compte 

propi com a arquitecte. Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat 

pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’arquitecte 
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qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona. La 

dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral 

setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no 

coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 

l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que 

es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal 

de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 

d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i 

d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc 

de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. 

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

Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

4.- (14/2016 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per el Sr. Gabriel Vintró  

Bel (mat. 803526) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la 

categoria professional de Professor de Música amb destinació a l’Escola 

Municipal de Música de Sant Andreu, de l’Institut Municipal d’Educació d'aquest 

Ajuntament, amb les funcions pròpies d’un lloc base de la seva categoria, i 

l’activitat privada com a Professor de Música a l’empresa Ivan Prades Ferre, per a 

l’any acadèmic 2015-2016 des del 16 de setembre de 2015 fins al 31 d'agost de 

2016. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada 

laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en 

horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada 

a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions 

que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre d’incompatibilitats del 

personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 

d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i 

d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc 

de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. 

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

Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

5.- (17/2016 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per el Sr. Isaac Coll 

Prudencio (mat. 805528) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, 

amb la categoria professional de Professor de Música amb destinació a l’Escola 

Municipal de Música de l’Eixample, de l’Institut Municipal d’Educació d'aquest 

Ajuntament, amb les funcions pròpies d’un lloc base de la seva categoria, i 

l’activitat privada com a Professor de Música a l’empresa Institució Cultural del 

CIC, FP, per l’any acadèmic 2015-2016. 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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6.- (22/2016)  ESMENAR l’error que consta en la resolució de la Comissió de Govern 

de 31 de març de 2016, de declaració d’interès públic que, on diu “DECLARAR 

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

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

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

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

Barcelona.”, ha de dir “DECLARAR d’interès públic la realització habitual de 

funcions docents en l’àmbit de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya en el 

marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i 

l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya per part del personal que 

presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona. En tot cas, caldrà demanar 

expressament i de forma prèvia l’oportuna autorització de compatibilitat.” 

 

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

el document de 14 d’abril de 2016. 

 

ES RETIRA la proposta precedent 

 

8.- (25266)  ACCEPTAR la petició de renúncia formulada per la Federació de Colles 

de Sant Medir, i en la seva virtut; DEIXAR sense efecte la cessió d’ús de l’espai 

del local municipal ubicat al carrer Igualada núm. 10 que aquesta entitat 

associativa ostentava per acord de la Comissió de Govern de 3 de juliol de 2013; 

CEDIR l’ús a favor de l’Associació de Joves Gitanos de Gràcia de l’espai del 

local municipal ubicat al carrer Igualada núm. 10, amb la finalitat de destinar-lo a 

seu social per a la realització i prestació de les activitats pròpies del seu objecte 

cultural, d’acord amb les condicions del document annex, que s’aprova; 

SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de vint dies i, si 

no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, procedir a la cessió de l’ús; i 

FORMALITZAR la cessió en document administratiu. 

 

9.- (E.10.6006.16) MODIFICAR l’encàrrec atorgat al Patronat Municipal de l’Habitatge per 

acord de la Comissió de Govern en sessió d’1 d’octubre de 2014, per a la gestió i 

administració dels habitatges primer primera, segon segona, tercer primera, quart 

segona i cinquè segona de la finca del carrer Ciutat de Granada núm. 44 en el 

sentit d’autoritzar al Patronat Municipal de l’Habitatge la transmissió de 

l’habitatge cinquè segona de l’esmentada finca del carrer Ciutat de Granada núm. 

44, a la senyora Dolores Fandiño Zarauza, en la seva qualitat d’afectada 

urbanística per l’execució de la MPGM del barri del Carmel; i CONFERIR al 

Patronat Municipal de l’Habitatge l’apoderament necessari per a formalitzar la 

venda referida, pel preu i condicions que corresponguin a la seva qualificació com 

a habitatge protegit i la seva destinació a afectats urbanístics (HAUS). 

 

10.- (3–030/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-030/2016 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 

58.800,00 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. 16040491; i 

PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 
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11.- (3-031/2016)  APROVAR l’expedient núm. 3-031/2016 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 

2.797.500,00 euros, per fer front a l’anualitat 2016 corresponent al Pla de sistemes 

de l’Institut Municipal d’Hisenda, de conformitat amb la documentació i amb la 

distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 

comptable núm. 16040591 i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

Districte de l'Eixample 

 

12.- (20169205)  APROVAR el Plec de Clàusules Administratives particulars i el Plec de 

prescripcions tècniques del contracte núm. 16C00003 de la gestió de serveis 

públics, modalitat concessió, per a la gestió i explotació del centre cívic Fort 

Pienc  i casal  infantil Fort Pienc del Districte de l’Eixample, durant el període 

2016-2018. AUTORITZAR la despesa del contracte per un import de 703.835,00  

euros, en concepte de subvenció màxima per mantenir l'equilibri econòmic i amb 

càrrec al Pressupost/os i Partida/es que s'indiquen en aquest mateix document 

condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 

posterior/s a l'actual. CONVOCAR el procediment obert per l'adjudicació de 

l'esmentat contracte, d'acord amb l'art. 141 de la LCSP, de 14 de novembre de 

2011. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

13.- (20162026)  APROVAR, d’acord amb l’ art. 13.r de la Llei 22/98, de 30 de desembre, 

que aprova la Carta Municipal de Barcelona i el Decret d’Alcaldia de 13 de juny 

de 2015, el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de 

Barcelona, Districte de Sants-Montjuïc, i l’Associació de veïns Font de la Guatlla-

Magòria, amb NIF G58300963, que té per finalitat facilitar el desenvolupament 

d’activitats i iniciatives de les entitats i ciutadans del barri de Font de la Guatlla, 

la dinamització sociocultural del barri i la gestió d’activitats que es realitzin des 

del centre cívic Font de la Guatlla, amb aportació per part de l’ Ajuntament de 

Barcelona, Districte de Sants-Montjuïc, de la quantitat de 38.099,00 euros, essent 

la durada d’aquest acord fins a 31 de desembre de 2016; FACULTAR el Regidor 

del Districte de Sants-Montjuïc, l’Il·lm. Sr. Jaume Asens Llodrà, per a la 

signatura d’aquest conveni; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 38.099,00 

euros amb càrrec al pressupost de 2016  i a les partides que s’indiquin en el 

document comptable, a favor de l’ Associació de veïns Font de la Guatlla-

Magòria, amb N.I.F. G58300963; i REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que, 

en el termini màxim de sis mesos a comptar des del pagament de la subvenció, 

presenti la justificació dels fons rebuts, així com el balanç econòmic i la memòria 

de funcionament de l’activitat subvencionada. 

 

14.- (20169207)  INICIAR l'expedient per a la contractació de la concessió de la gestió de 

serveis d'infància (ludoteques) del Districte de Sants-Montjuïc, amb núm. de 

contracte 16C00007, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
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procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 734.286,00 euros, 

exempt d'IVA; 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 condicionada a 

l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual; 

i DONAR compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

Districte de Sant Andreu 

 

15.- (09-CONV-501.1/2015) APROVAR l’annex 1 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 corresponsable 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 2016; FACULTAR la 

regidora del Districte de Sant Andreu per a la signatura de l’annex al Conveni 

esmentat, així com la de tots aquells actes que se’n derivin; AUTORITZAR la 

despesa de 54.785,11 euros, a càrrec de la partida 48903.33411.0609  per 

subvencionar l’execució d’aquesta actuació; DISPOSAR i RECONÈIXER 

l'obligació, prèvia signatura de l'annex, a favor de la Societat Cultural i Esportiva 

La Lira, amb NIF G58301466, per un import de 54.785,11 euros; 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 

 

16.- (20144531)  ACORDAR la suspensió, per un termini de dos mesos, de l'execució del 

contracte 14004959 de subministrament i instal·lació d'elements per a la 

renovació semafòrica de nou cruïlles semaforitzades a la ciutat de Barcelona, 

d'acord amb l'informe de la Direcció de Serveis de Mobilitat de 4 d'abril de 2016 i 

en virtut del que disposa l'article 220.1 del RDL 3/2011 pel que s'aprova el Text 

refós de la Llei de contractes del sector públic. AUTORITZAR i DISPOSAR la 

despesa per l'import d'adjudicació de 561.201,99 euros, a Aeronaval 

Construcciones e Instalaciones, S.A., modificant la distribució pressupostària del 

contracte, inicialment consignant en l'exercici 2015. 

 

17.- (092/16)  APROVAR la modificació del conveni de col·laboració a subscriure amb 

Volkswagen-Audi España, S.A. per a l’impuls i promoció de la mobilitat elèctrica 

i la cessió d’equips de recàrrega, que va ser aprovat per la Comissió de Govern en 

sessió del 10 de juny de 2015. FACULTAR la Quarta Tinenta d’Alcaldia per a la 

seva formalització. 

 

18.- (2BC2016/030) APROVAR, de conformitat amb l’article 43 del Decret 179/1995, de 13 

de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 

(ROAS), el Projecte Modificat del projecte d’execució per l’adequació i ampliació 
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de la residència de gent gran Francesc Layret, Casa de la Lactància, a la Gran Via 

de les Corts Catalanes, 475, al districte de l’Eixample a Barcelona, d’iniciativa 

municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic Jurídic, que figura a l’expedient 

administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un import de 

4.310.550,84 euros, el 21% de l’IVA inclòs (aquesta diferència de pressupost 

inferior a l’aprovat per un import de 4.798.652,72 euros, IVA inclòs, és deguda a 

que l’import de les obres adjudicades va ser de 3.613.202,72 euros, derivats de la 

baixa oferta per l’adjudicatària de les obres, que sumat a l’import de les partides 

del projecte modificat de 697.348,12 euros, dóna un total de 4.310.550,84 euros); 

PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província (BOPB), en un diari 

dels de més circulació de Catalunya, a la Gaseta municipal i al Tauler d’Anuncis 

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

l’actuació. 

 

19.- (20160081)  RENUNCIAR a la celebració del contracte 16000261 de serveis de neteja 

de pintades, eliminació de cartells i retirada d’altres elements de la via pública i el 

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

per als anys 2016-2019, en virtut del que disposa l’article 155 del R.D.L. 3/2011 

de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del 

Sector Públic, i INICIAR els tràmits oportuns per aprovar una nova licitació que 

doni resposta a la causa d’interès públic que justifica la renúncia, d’acord amb els 

informes que obren a l’expedient. 

 

Districte de Nou Barris 

 

20.- (8BD 2014/033) APROVAR inicialment el Projecte executiu del Casal de barri situat a 

l’illa compresa entre els carrers Palamós, Garbí i S’Agaró al barri de Trinitat 

Nova, al Districte de Nou Barris a Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb 

l’Informe de Conformitat Tècnica del Projecte que figura a l’expedient 

administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 

2.417.226,00 euros, el 21% d’IVA inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 

235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 

de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; i SOTMETRE’L a informació 

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

de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), 

termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 

 

b) Mocions 

 

  

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

les 11 h. 

 
 


