
Ref:CG 22/16 

v.  20- 6- 2016 

 9: 29 

 

 
Ref:CG 22/16 

 

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

Barcelona, el dia 16 de juny de 2016 s'hi reuneix la Comissió de Govern en sessió 

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

concorren els Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents/tes d'Alcaldia, 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, Daniel Mòdol i Deltell i 

Montserrat Ballarín Espuña, assistits pel Secretari General, Sr. Jordi Cases i 

Pallarés, que certifica. 

 

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

Prados. 

 

 També excusa el Gerent Municipal, Sr. Jordi Martí Grau.  

 

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

les 10.30 hores. 

 

 Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 9 de juny 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.- (CO 2016-06/16) APROVAR, d’acord amb allò previst en article 30.21 del Reglament 

Orgànic Municipal, el Conveni entre l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de 

Barcelona, el Consorci El Far, i el Consorci de les Drassanes Reials i Museu 

Marítim de Barcelona per regular l’assumpció per part del Consorci de les 

Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona de les funcions, activitats, 

personal, drets i béns vinculats a les activitats educatives no reglades, així com a 

d’altres activitats relatives al patrimoni cultural marítim del Consorci El Far. 

AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 3.214.215,10 euros a favor del 

Consorci Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, amb càrrec a la partida 

esmentada en el document comptable, dels Pressupostos dels anys 2017-2026, 

d’acord amb l’establert en clàusula novena apartat primer del Conveni i 

subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius 

Pressupostos. FACULTAR l’Alcaldia per a la signatura del present conveni, així 

com també per a la de qualsevol documentació necessària per a l’efectivitat dels 

acords que s’hi contenen. 

 

2.- (CO 2016-06/15) RATIFICAR, com a ens consorciat, l’acord adoptat pel Consell Rector 

del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en la sessió de 17 

d’abril de 2015, relatiu a l’aprovació 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 

altres modificacions que s’han incorporat a instàncies de l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya, en qualitat d’administració d’adscripció del Consorci, 

d’acord amb el text incorporat en l’expedient administratiu.  

 

3.- (20071)  PRECISAR l’acord adoptat pel Plenari del Consell Municipal, en sessió 

de 30 de maig de 2008, relatiu a la constitució d’un dret de superfície a favor de la 

Generalitat de Catalunya, sobre la finca situada al Camí de Mas Sauró núm. 2-20, 

per a ser destinada a la construcció d’una residència per a persones amb 

discapacitat psíquica profunda, en el sentit de determinar que la superfície de 

l’esmentada finca és de 8.727 m2, i, en conseqüència ADAPTAR la condició 

reguladora primera del dret de superfície a la nova medició establerta. 

 

4.- (21383)  PRECISAR l'acord adoptat pel Plenari del Consell Municipal en sessió de 

30 d’abril de 2010, relatiu a la constitució d’un dret de superfície a favor de la 

Generalitat de Catalunya sobre la finca situada al carrer del Consell de Cent núm. 

150-152, per a ser destinada a la ubicació de l’Institut d’Educació Secundària (IES 

Viladomat), en el sentit de determinar que la superfície de l’esmentada finca és de 

2.657,50 m2, i, en conseqüència, ADAPTAR la condició reguladora primera del 

dret de superfície a la nova medició establerta. 

 

5.- (24869)  APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la 

concessió de l'ús privatiu respecte de la finca situada en el carrer Consell de Cent 

núm. 154, grafiada en el plànol annex, a favor del Patronat Municipal de 

l’Habitatge, amb caràcter gratuït i un termini de cinquanta anys, per a la 
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construcció dels accessos i pati de l’escola bressol que l’esmentat Patronat 

construirà a la finca contigua del carrer Comte Borrell núm. 159; SOTMETRE’L 

a informació pública durant el termini de trenta dies i, si no s’hi formulen 

reclamacions o al·legacions, TENIR per elevat automàticament aquest acord 

d’aprovació inicial a definitiva; ADJUDICAR la concessió directament al 

Patronat Municipal de l’Habitatge; FORMALITZAR la concessió; i FACULTAR 

l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, 

clarificar i executar el present acord. 

 

6.- (25594)  EXTINGIR el dret de superfície atorgat a favor del Patronat Municipal de 

l’Habitatge, per acord del Consell Plenari en sessió de 18 de juny de 2010, 

respecte del sostre edificable destinat a habitatge i aparcament de la finca de 

propietat municipal ubicada al carrer Viladomat núm. 142; CONSTITUIR un nou 

dret real de superfície a favor del referit Patronat respecte la totalitat de 

l’esmentada finca del carrer Viladomat núm. 142, grafiada en el plànol annex, per 

un termini de setanta-cinc anys i amb caràcter gratuït, per a la construcció i gestió 

d’habitatge protegit dotacional en règim de lloguer, i la construcció d’un 

equipament sanitari assistencial que serà lliurat a la Corporació municipal, 

d’acord amb el planejament urbanístic; dret que es regirà d’acord amb les 

condicions del document annex, que s'aproven; SOTMETRE l'expedient a 

informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen 

reclamacions o al·legacions, procedir a constituir el dret; FORMALITZAR-LO 

d'acord amb les dites condicions; INSCRIURE'L en el Registre de la Propietat ;i 

FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a 

concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

7.- (25595)  EXTINGIR el dret de superfície atorgat a favor del Patronat Municipal de 

l’Habitatge per acord del Consell Plenari en sessió de 18 de juny de 2010, 

respecte del sostre edificable destinat a habitatge i aparcament de la finca de 

propietat municipal ubicada al carrer Comte Borrell núm. 159; CONSTITUIR un 

nou dret real de superfície a favor del referit Patronat respecte la totalitat de 

l’esmentada finca del carrer Comte Borrell núm. 159, grafiada en el plànol annex, 

per un termini de setanta-cinc anys i amb caràcter gratuït, per a la construcció i 

gestió d’habitatge protegit dotacional en règim de lloguer, i la construcció d’un 

equipament d’escola bressol que serà lliurat a la Corporació municipal, d’acord 

amb el planejament urbanístic; dret que es regirà d’acord amb les condicions del 

document annex, que s'aproven; SOTMETRE l'expedient a informació pública 

durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, 

procedir a constituir el dret; FORMALITZAR-LO d'acord amb les dites 

condicions; INSCRIURE'L en el Registre de la Propietat; i FACULTAR 

l’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, 

clarificar i executar el present acord. 

 

8.- (E.03.6010.16) CONSTITUIR un dret real de superfície a favor del Patronat Municipal 

de l’Habitatge respecte la finca del carrer Ulldecona núm. 12-14, grafiada en el 

plànol annex, per un termini de setanta-cinc anys i amb caràcter gratuït, per a la 

construcció i gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici 

d’habitatges de protecció oficial en règim de lloguer, d’acord amb les condicions 

del document annex, que s'aproven; SOTMETRE l'expedient a informació pública 

durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, 
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procedir a constituir el dret; FORMALITZAR-LO d'acord amb les dites 

condicions; INSCRIURE'L en el Registre de la Propietat; i FACULTAR 

l’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, 

clarificar i executar el present acord. 

 

9.- (E.03.6012.16) ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament a favor 

del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, respecte de la finca de 

domini públic situada al carrer Ulldecona núm. 2-10, grafiada en el plànol annex, 

destinada a la construcció  i gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un 

edifici d’habitatges dotacionals; SOTMETRE l’expedient a informació pública 

durant un termini de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, 

FORMALITZAR l’adscripció i la constitució del dret real d’aprofitament, d'acord 

amb les condicions del document annex, que s'aproven; i FACULTAR l’Alcaldia 

per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i 

executar el present acord. 

 

10.- (E.03.6016.16) CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge la finca de 

propietat municipal consistent en l’entitat núm. 2 (subsòl) del complex 

immobiliari CI-FR19/FR8 de la finca situada al carrer Constitució núm. 61.X, 

grafiada en el plànol annex, destinada a aparcament en subsòl, que s’integrarà 

físicament amb l’aparcament que la referida entitat municipal construirà en la 

promoció d’habitatges de protecció en règim de venda i lloguer que impulsa en la 

finca contigua del carrer Constitució núm. 31-35, finca cedida al seu favor per 

acord del Plenari del Consell Municipal en sessió de 28 de febrer de 2014 i 

formalitzada per document administratiu de 30 de maig de 2014, d’acord amb allò 

que disposen els articles 49 i 50 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de 

17 d'octubre de 1988; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un 

termini de trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al.legacions, TENIR 

per aprovada la cessió; FORMALITZAR la cessió, fent esment de l’afectació de 

la finca a la dita finalitat garantida amb clàusula de reversió automàtica en els 

termes de l’article 50 del Reglament al.ludit; i FACULTAR l'Alcaldia per a 

realitzar totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el 

present acord. 

 

11.- (E.08.6023.16) CONSTITUIR un dret real de superfície a favor del Patronat Municipal 

de l’Habitatge respecte la finca del carrer Palamós núm. 77-79 i Aiguablava 68-

72, grafiada en el plànol annex, per un termini de setanta-cinc anys i amb caràcter 

gratuït, per a la construcció i gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un 

edifici d’habitatges de protecció oficial en règim de lloguer protegit, d’acord amb 

les condicions del document annex, que s'aproven; SOTMETRE l'expedient a 

informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen 

reclamacions o al·legacions, procedir a constituir el dret; FORMALITZAR-LO 

d'acord amb les dites condicions; INSCRIURE'L en el Registre de la Propietat; i 

FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a 

concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

12.- (E.09.6011.16) ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament a favor 

del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, respecte de la finca de 

domini públic situada al carrer de la Via Favència núm. 413-417, grafiada en el 

plànol annex, destinada a la construcció i gestió, d’acord amb el planejament 
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urbanístic, d’un edifici d’habitatges de protecció oficial en règim de lloguer; 

SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, si 

no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, FORMALITZAR l’adscripció i la 

constitució del dret real d’aprofitament, d'acord amb les condicions del document 

annex, que s'aproven; i FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de totes les 

actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

13.- (E.09.6013.16) ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament a favor 

del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, respecte de la finca de 

domini públic situada al Passeig de Torras i Bages núms. 143, grafiada en el 

plànol annex, destinada a la construcció i gestió, d’acord amb el planejament 

urbanístic, d’un edifici d’habitatges de protecció oficial en règim de lloguer; 

SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, si 

no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, FORMALITZAR l’adscripció i la 

constitució del dret real d’aprofitament, d'acord amb les condicions del document 

annex, que s'aproven; i FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de totes les 

actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

14.- (20160119)  ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu al Sr. Johan Cruyff, a títol 

pòstum, un símbol del futbol mundial compromès amb Barcelona i Catalunya, i 

estretament vinculat amb l’esport com a eina d’inclusió social. 

 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

15.- (1576/2013)  ESMENAR els errors materials de les taules retributives ratificades per la 

sessió plenària del Consell Municipal de 29 d'abril de 2016 que són resultat de 

l’aplicació de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 

1001/2015 de 18 de desembre. PUBLICAR a la Gaseta Municipal les taules 

retributives resultants de l’aplicació de la sentència del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya número 1001/2015 de 18 de desembre, des de 2007 a 2016, 

incorporant les rectificacions aprovades en el punt anterior, d'acord amb l'annex 

que s'adjunta. 

 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

16.- (20160056)  AMPLIAR l'autorització i disposició de despesa per un import de 

145.082,05 euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest 

mateix document, a favor de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb NIF 

P0800258F, en relació al Conveni de col·laboració a subscriure entre els 

Ajuntaments de Barcelona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consell Comarcal del Barcelonès per al 

manteniment i conservació de les rondes de Barcelona i del tram municipal de la 

Gran Via Nord, aprovat per acord del Plenari Municipal en sessió d'1 d’abril de 

2016, en concepte d'aportació addicional per finançar l’import que s’havia previst 
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a càrrec dels Fons de Cooperació Local per a Serveis Supramunicipals (FCLSS), 

de conformitat amb l'informe del Director d'Infraestructures i Espai Urbà de 27 de 

maig de 2016. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

17.- (16PL16382)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

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

la concreció dels usos dels equipaments (7C) i l’ordenació de les edificacions en 

l’àmbit delimitat pels carrers Metal·lúrgia  i Foc, el límit del Pla de Millora 

Urbana Porta Firal, el carrer Alts Forns i el límit nord dels pavellons 4 i 6 de 

Barcelona, promogut per Fira 2000, SA. 

 

 

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 amb les modificacions següents:  

 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

ES RETIRA el punt numero 17. 

 

 

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 
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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.11.6000.16) ADJUDICAR, com a resultat de la concurrència pública celebrada, a la 

societat Clear Channel España, S.L.U. (CIF núm. B-82539867) la concessió per a 

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

determinats elements de mobiliari urbà de la Ciutat de Barcelona, amb subjecció 

al Plec de clàusules reguladores aprovat definitivament per acord de la Comissió 

d’Economia i Hisenda del Consell Municipal en sessió de 19 d’abril de 2016 i les 

propostes derivades de la seva oferta; INADMETRE, per extemporànies, les 

al·legacions presentades per l’empresa Clear Channel España, S.L.U. i per 

Ecologistes en Acció de Catalunya; FORMALITZAR la concessió; i FACULTAR 

l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i 

executar el present acord. 

 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

2.- (20150038)  APROVAR inicialment la modificació dels articles 1r, 2on, 3r, 4rt, 6è, 

7è, 8è, 10è, 11è i disposició addicional Primera del Reglament del Consell 

Municipal de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals de Barcelona. 

PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i sotmetre’l a 

exposició pública per un termini de 30 dies hàbils 

 

3.- (210/10)  PRORROGAR el contracte que té per objecte la concessió de la gestió de 

l'Escola Municipal de Música Can Ponsic, durant el període d'un curs escolar a 

comptar des de l'inici del curs 2016-2017, de conformitat amb allò que preveu la 

clàusula quarta del plec de clàusules administratives particulars pel qual es regeix 

el contracte; AUTORITZAR, per fer front a aquesta pròrroga, la despesa de 

410.381,22 euros, que anirà a càrrec dels Pressupostos de l'Institut Municipal 

d'Educació dels següents anys: 164.152,49 euros del Pressupost de 2016; i 

246.228,73 euros del Pressupost de 2017, condicionada aquesta darrera a 

l’existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades 

d’aquest contracte en l’exercici corresponent; DISPOSAR-LA a favor de l'Arc 

Taller de Música, Fundació Privada, amb CIF núm. G-60073186, adjudicatària 

del contracte; i DECLARAR la vigència de la garantia dipositada per a fer front al 

contracte, i que continuarà servint de garantia durant l'execució de la pròrroga. 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

4.- (010/2016 SG) DECLARAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les 

Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud de la senyora 

Susanna Porcar Portela, la compatibilitat entre el seu càrrec com a Consellera del 

Districte d’Horta-Guinardó -per al qual fou nomenada per Decret de l’Alcaldia del 
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24 de juliol de 2015, passant-lo a exercir en règim de dedicació parcial en un 

percentatge del 75% per resolució de la Regidora del Districte de 29 de juliol de 

2015- i l’activitat privada per compte propi que declara, com a professora de dret 

en la preparació d’oposicions per a l’accés a la funció pública. Aquesta 

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 i 

d’altra normativa aplicable, en especial, les establertes en les Normes Reguladores 

del Funcionament dels Districtes que s’han esmentat. En tot cas, la present 

autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació 

de les circumstàncies relatives al mateix. 

 

5.- (012/2016 SG) DECLARAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les 

Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud del senyor 

Ivan David Bello Alriols, la compatibilitat entre el seu càrrec com a Conseller del 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi -per al qual fou nomenat per Decret de l’Alcaldia 

del 24 de juliol de 2015, passant-lo a exercir en règim de dedicació parcial en un 

percentatge del 75% per resolució del Regidor del Districte de 8 de setembre de 

2015- i l’activitat privada per compte propi que declara, com a advocat en 

exercici. No podrà ostentar, per sí mateix o mitjançant substitut, la representació i 

defensa d'interessos contraris als de la Corporació Municipal ni tampoc podrà 

assessorar, informar o desenvolupar les activitats pròpies de la professió en 

aquells assumptes o procediments en els que l'Ajuntament o els seus Organismes 

hi tinguin relació. Aquesta 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 i d’altra normativa aplicable, en especial, les 

establertes en les Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes que s’han 

esmentat. En tot cas, la present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de 

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

 

6.- (0494/16)  APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de 

prescripcions tècniques del contracte núm. 16002540,  d’Acord Marc de fixació 

de condicions per a la contractació dels serveis de telecomunicacions corporatius 

de veu, dades, mòbils, serveis de numeració especial i accés a Internet per part de 

l’Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autònoms i societats municipals i 

organismes amb participació municipal majoritària de l’Ajuntament de Barcelona. 

CONVOCAR procediment obert i tramitació ordinària per a la seva adjudicació, 

de conformitat amb  els articles 196  i ss.  i 203,3 del RDL 3/2011, de 14 de 

novembre, de  text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.  

 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

7.- (20170001)  INICIAR l'expedient per a la contractació del servei de Manteniment de 

pavimentació de les calçades de la ciutat de Barcelona (2017-2020), i el foment de 

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

núm. de contracte 16002053, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització 

del procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 25.314.536,96 

euros, IVA inclòs, distribuït en els següents lots: Lot núm. 1, Districtes de Ciutat 
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Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi, per un import 

de 14.018.532,48 euros IVA inclòs; Lot núm. 2, Districtes de Gràcia, Horta-

Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí, per un import d'11.296.003,48 

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 aquest mateix document amb el següent desglossament: 

pressupost net 20.921.104,92 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de 

l'IVA de 4.393.432,04 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i 

suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest 

contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització; DECLARAR la 

improcedència de la revisió de preus amb motiu de la clàusula 17 del PCAP. 

 

8.- (20160005)  ADJUDICAR el contracte núm. 16002516 Lot 1 Zona A, que té per 

objecte la Conservació de les instal·lacions d'enllumenat públic de Barcelona 

(2016-2019), i el foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars 

d'inserció al mercat laboral, per un import de 17.374.923,70 euros, IVA inclòs, 

amb una baixa del 31% sobre els preus unitaris, i de conformitat amb la proposta 

de valoració i classificació continguda en l'expedient a Citelum Ibérica, SA, amb 

NIF A59087361, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més 

avantatjosa. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec 

a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb el 

següent desglossament: import net 14.359.441,07 euros, amb tipus impositiu del 

21% d'IVA, i import de l'IVA de 3.015.482,63 euros. 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 

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. 

DESIGNAR com a responsable del contracte la Sra. Luisa Cabezas, Cap del dept. 

d’Enllumenat. DESESTIMAR la sol·licitud de confidencialitat de l’oferta tècnica, 

presentada per l’empresa Imesapi, SA, per resultar extemporània, d’acord amb la 

clàusula 7 del plec de clàusules administratives particulars. 

 

9.- (20160005)  ADJUDICAR el contracte núm. 16002517 Lot 2 Zona B, que té per 

objecte la Conservació de les instal·lacions d'enllumenat públic de Barcelona 

(2016-2019), i el foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars 

d'inserció al mercat laboral, per un import de 17.641.863,60 euros, IVA inclòs, 

amb una baixa del 33,36% sobre els preus unitaris, i de conformitat amb la 

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

Enllumenat Bcn (SIM Rubatec, SA-Urbalux, SA), amb NIF U66791211, i d'acord 

amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa. DISPOSAR a 

favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als 

pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent 

desglossament: import net 14.580.052,56 euros, amb tipus impositiu del 21% 

d'IVA, i import de l'IVA de 3.061.811,04 euros. 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 que hagin 

transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i 
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no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 

formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a 

responsable del contracte la Sra. Luisa Cabezas, Cap del dept. d’Enllumenat. 

DESESTIMAR les al·legacions presentades per l’empresa SECE, SA, tot 

considerant ajustat a dret el càlcul efectuat per la consideració d’ofertes que 

podien incloure valors anormals o desproporcionats, de conformitat amb l’article 

152 del R.D.Leg. 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la 

Llei de contractes del sector públic i l’article 86 del R.D 1098/2001, de 12 

d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 

administracions públiques. 

 

10.- (20160005)  ADJUDICAR el contracte núm. 16002518 Lot 3 Zona B, que té per 

objecte la Conservació de les instal·lacions d'enllumenat públic de Barcelona 

(2016-2019), i el foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars 

d'inserció al mercat laboral, per un import de 21.083.212,70 euros, IVA inclòs, 

amb una baixa del 29,8% sobre els preus unitaris, i de conformitat amb la 

proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a l’empresa 

Imesapi, SA, amb NIF A28010478, i d'acord amb la seva proposició, en ser 

considerada l'oferta més avantatjosa. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari 

l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en 

aquest mateix document amb el següent desglossament: import net 17.424.142,73 

euros, amb tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 3.659.069,97 

euros. 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 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. DESIGNAR com a responsable del contracte la Sra. 

Luisa Cabezas, Cap del dept. d’Enllumenat. DESESTIMAR la sol·licitud de 

confidencialitat de l’oferta tècnica, presentada per l’empresa Imesapi, SA, per 

resultar extemporània, d’acord amb la clàusula 7 del plec de clàusules 

administratives particulars. 

 

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.- (IMI) (C0207 2016 143) Resolució del gerent l’Institut Municipal d’Informàtica, de 2 de 

juny de 2016, que APROVA el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el 

Plec de Prescripcions Tècniques de la contractació que té per objecte els serveis 

informàtics de l'Oficina de serveis avançats de seguretat en telecomunicacions 

municipals (OSAT), per un import de 2.185.738,09 euros (IVA inclòs) i per una 

durada de trenta-sis mesos; i CONVOCA la celebració de la licitació mitjançant 

procediment obert, d'acord amb els articles 157 i següents del TRLCSP, i de 

tramitació ordinària, de conformitat amb l'article 109 de l'esmentat Text refós, per 

l'adjudicació d'aquest contracte. 

 

ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ 

 

2.- (ICUB) (1235/2016) Resolució del President i la Gerent en funcions de l'Institut de 

Cultura de Barcelona, de 25 d’abril de 2016, que ATORGA una subvenció, 

mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, a la Fundació Privada de 

l’Associació d’Artistes Visuals de Catalunya (AAVC), amb NIF B-G63157655, 

per un import de 159.780,00 euros, que suposa un 28,4% de l’import pressupostat 

pel projecte Hangar-Centre de producció d’arts visuals i multimèdia, que es durà a 

terme durant l’any 2016, amb una durada des de la data de la seva signatura fins al 

dia 31 de desembre de 2016; i APROVA el conveni adjunt que consta a 

l’expedient pel qual es formalitzarà l’atorgament de la subvenció. 

 

3.- (ICUB) (0722/2016) Resolució del President i la Directora de Recuros de l’Institut de 

Cultura de Barcelona, de 7 d’abril de 2016, que ATORGA una subvenció, 

mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, a l’empresa 99 

Produccions, SL, amb NIF B-65433575, per un import de 31.500,00 euros, 

equivalent al 12,6% del cost total del projecte, per a la realització de les activitats 

del projecte anomenat Festival Internacional de Creació de Cultura Digital OFFF, 

amb un cost total d’execució de 250.000,00 euros, i una durada des de la data de 

la seva signatura fins al dia 31 de juliol del 2016; i APROVA el conveni adjunt 

que consta a l’expedient pel qual es formalitzarà l’atorgament de la subvenció.  

 

4.- (ICUB) (1027/2016) Resolució del President i la Gerent en funcions de l’Institut de 

Cultura de Barcelona, de 25 d’abril de 2016, que ATORGA una subvenció, 

mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, a l’empresa  Bonnin-

Julve,SL, amb NIF B-61399358, per un import de 115.000,00 euros, que suposa 
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un 26,28% del cost total del projecte, amb un cost total d’execució de 437.600,00 

euros per l’ organització de les activitats teatrals i artístiques que duran a terme 

durant l’any 2016, amb una durada des de la data de la seva signatura fins al dia 

31 de desembre de 2016 i APROVA el conveni adjunt que consta a l’expedient 

pel qual es formalitzarà l’atorgament de la subvenció.  

 

5.- (ICUB) (1316/2016) Resolució del president i la directora de Recursos de l'Institut de 

Cultura de Barcelona, de 30 de maig de 2016, que ATORGA una subvenció, 

mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, a l’Associació Bidó de 

Nou Barris, amb NIF G58327289, per un import de 80.000,00 euros, equivalent al 

12,9% del cost total del projecte, per al desenvolupament del projecte d’activitats 

durant l’any 2016, que té un cost total d’execució de 617.784,00 euros, i una 

durada des de la data de la seva signatura fins al dia 31 de desembre del 2016; i 

APROVA el conveni adjunt que consta a l’expedient pel qual es formalitzarà 

l’atorgament de la subvenció. 

 

b) Informes 

 

C) Part Decisòria 

 

a)  Propostes d'acord 

 

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

 

 

ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ 

 

1.- (2016/501)  APROVAR l'addenda al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de 

Barcelona i Estudis d'hoteleria i turisme CETT, amb NIF A08311342, per a la 

creació d'una Càtedra de turisme, hoteleria i gastronomia, que instrumenta 

l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter 

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

17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general 

reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 

38.000,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons 

d'interès públic justificades en els informes que consten a l'expedient. 

AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 38.000,00 amb càrrec a la partida 

0702-48903-43211, equivalent al 22,97% del cost total del projecte corresponent 

a 165.411,84 euros. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini 

màxim de 3 mesos, a comptar des de la finalització de l'activitat realitzada, 

presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte 

vuitè del conveni signat el 29 d'abril de 2015. FACULTAR el Regidor d’Empresa 

i Turisme, Agustí Colom Cabau, per a la signatura del present conveni. 

 

2.- (2016/1022)  DEIXAR sense efecte l’aprovació del Projecte “Pla estratègic de 

desenvolupament de Turisme de Barcelona” per import de 475.000,00 euros amb 

càrrec a l’Impost sobre Estades en Establiments Turístics (IEET) realitzada per 

acord de la Comissió de Govern de 7 d’abril de 2016. APROVAR els següents 

Projectes Municipals per al foment del turisme amb la finalitat de la promoció 

turística finançats pel Fons de Foment del Turisme de la Generalitat provinent de 
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l’Impost sobre Estades en Establiments Turístics (IEET):  Sónar+D i Sónar 

Kids per import de 100.000,00 euros, Primavera Sound per import de 20.000,00 

euros, i Suport organització World Air Routes 2017 per import de 60.000,00 

euros. 

 

3.- (2016/82)  APROVAR inicialment les bases particulars per a l’atorgament de 

subvencions de l’any 2016 per a la Campanya d’Enllumenat Nadalenc a les vies 

públiques de la ciutat de Barcelona. ORDENAR la publicació de les esmentades 

Bases al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, 

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

SOTMETRE-LES a informació pública per un termini de 20 dies hàbils a partir 

del dia següent al de l’esmentada publicació; i, OBRIR, simultàniament, el 

termini per a la presentació de sol·licituds fins al dia 20 de juliol de 2016. 

APROVAR definitivament les bases, sempre que no s’hagin formulat al·legacions 

durant el període d’informació pública que facin necessària la seva modificació. 

AUTORITZAR la despesa per un import de 860.000 euros per a  l’enllumenat 

nadalenc de les vies públiques de la ciutat de Barcelona, amb càrrec al pressupost 

corresponent a l’any 2016. 

 

 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 

4.- (530/2016)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Maria Boronat 

Pujals (mat. 73607), personal eventual de l’Ajuntament, entre l’activitat municipal 

com assessor Grup Polític Municipal Esquerra Republicana, on ocupa el lloc de 

treball de Tècnic 2 (80.20.PO.10), i una activitat privada per compte propi 

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

privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d'Arquitecte, qualsevol 

manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona. La dedicació 

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

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

coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 

l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 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.- (RH 079/2016 IMSS) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria del Mar 

Valverde López (mat.15028147) entre la seva activitat municipal com a 

funcionària de carrera amb la categoria professional de tècnica d'Administració 

General, amb destinació a la Direcció Executiva de Planificació, Gestió de 

Recursos i Avaluació de Programes i Serveis de l’Institut Municipal de Serveis 

Socials de Barcelona, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 1 (codi 80.10.SJ.10), i 

l’activitat privada per compte propi  realitzant tasques d'advocada. No podrà 

ostentar, per ella mateixa o mitjançant substitut, la representació i defensa 

d'interessos contraris als de la Corporació Municipal, ni tampoc podrà assessorar, 
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informar o desenvolupar les activitats pròpies de la professió en aquells assumptes 

o procediments en què l'Ajuntament o els seus Organismes tinguin relació. La 

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

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

coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 

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

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

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

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

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

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

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

Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

6.- (623/2016)  APROVAR les modificacions en l’organigrama de la Gerència de 

Recursos referides a la Direcció de Serveis Jurídics, assignant les denominacions i 

funcions als òrgans afectats, tal i com es detalla als annexos. PUBLICAR la 

present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. DONAR-NE 

compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 

i Prevenció. 

 

7.- (286/16)  REBUTJAR l’oferta econòmica de la UTE Parlem produccions/secuoya 

digital i, conseqüentment, EXCLOURE-LA de la licitació, segons proposta de la 

Mesa de contractació de 30 de maig de 2016, a la vista de l’informe tècnic 

elaborat a aquest efecte,  pel departament  d’Internet de 18 de maig de 2016,  per 

considerar-se desproporcionada o anormal, de conformitat amb l’article 153,3 i 4 

del TRLCSP. ADJUDICAR el contracte núm. 16001290, que té per objecte el 

servei per a la coordinació i gestió de projectes web de l'Ajuntament de 

Barcelona, per un import de 522.966,80 euros IVA inclòs, de conformitat amb la 

proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient, a l’empresa 

Interactiva Visual SL, amb CIF B64315831, i d'acord amb la seva proposició en 

ser considerada l'oferta més avantatjosa,  sotmès a la condició suspensiva 

d'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. 

DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat, amb càrrec a la/es 

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

següent desglossament: import net d’adjudicació 432.203,97 euros; tipus 

impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 90.762,83 euros. CONSTITUIR la 

garantia definitiva per un import de 21.610,20 euros, mitjançant retenció en preu 

de la primera o primeres factures segons petició de l’adjudicatari, que s’ha 

incorporat a l’expedient. 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 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. ANUL·LAR part de l'autorització de 

despesa del contracte núm. 16001290 que té per objecte coordinació i gestió de 

projectes de web ajuntament per un import de 57.033,20 euros amb càrrec al 

Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document, per baixa en la 

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

Participació i Seguretat i Prevenció. 
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8.- (479/16)  DISPOSAR la despesa per un import de 80.000,00 euros amb càrrec al/s 

pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de Unión 

General Trabajadores Cataluña, amb NIF G08496622, per al Conveni 

col·laboració en matèria de seguretat i salut laboral en obres públiques (pels anys 

2016-17). REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que presenti en data màxima a 

31 de març de l’any següent a la seva execució el balanç econòmic i la memòria 

de funcionament i justificació dels fons rebuts. Aquesta haurà de contenir la 

memòria d’actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts 

i memòria econòmica justificativa del cost de les activitats, que inclourà com a 

mínim una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, factures 

o documents de valor probatori equivalent, i relació d’altres ingressos i 

subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada. 

 

9.- (480/16)  DISPOSAR la despesa per un import de 80.000,00 euros amb càrrec al/s 

pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de 

Confederació Sindical Comissió Obrera Nacional CAT, amb NIF G08496606, per 

al Conveni col·laboració en matèria de seguretat i col·laboració en matèria de 

seguretat i salut laboral obres públiques (pels anys 2016-17). REQUERIR l'entitat 

beneficiària per tal que presenti, en data màxima a 31 de març de l'any següent a 

la seva execució, el balanç econòmic, la memòria de funcionament i justificació 

dels fons rebuts. Aquesta haurà de contenir la  memòria d’actuació amb indicació 

de les activitats realitzades i resultats obtinguts i memòria econòmica justificativa 

del cost de les activitats que inclourà com a mínim una relació classificada de les 

despeses i inversions de l’activitat, factures o documents de valor probatori 

equivalent, i relació d’altres ingressos i subvencions que hagin finançat l’activitat 

subvencionada. 

 

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

el document de 16 de juny de 2016. 

 

11.- (2016/1023)  APROVAR l’encàrrec de gestió a Barcelona Activa, SAU SPM,  per a la 

implementació de la Fase 1 del projecte de Creació d’un sistema cooperatiu 

d’intervenció social amb el col·lectiu de persones que realitza venda ambulant a la 

ciutat, per disposar dels mitjans humans, materials i tècnics adients, d’acord amb 

les prescripcions generals de l’encàrrec que figuren a l’expedient. PUBLICAR 

aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

QUEDA sobre la taula 

 

12.- (EM 2016-05/13) APROVAR l’adquisició de 10 accions de Banca Popolare Etica  Scpa, de 

57,50 euros cadascuna i un valor total de 575,00 euros, d’acord amb la fitxa 

d’adhesió a l’oferta d’accions que consta a l’expedient; AUTORITZAR I 

DISPOSAR a favor de Banca Popolare Etica Scpa,  amb CIF 02622940233, la 

despesa de 575,00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost 

prorrogat del 2015 per al 2016 que s’indica en aquest document; DECLARAR la 

voluntat de no participar en la gestió de l’entitat, ni d’assistir als seus òrgans de 

govern; NOTIFICAR aquest acord a Banca Popolare Ètica Scpa; i FACULTAR el 

Primer Tinent d’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a 

executar el present acord. 
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 Es fa constar de forma expressa la presència de l’Alcaldessa en aquesta sessió i, 

per tant, la delegació a favor d’aquesta Comissió per l’adopció de l’acord 

precedent. 

 

13.- (2016/1015)  APROVAR l’encàrrec de gestió a Barcelona Activa SAU SPM, 

Barcelona Gestió Urbanística SA, Institut Municipal d’Informàtica i Barcelona 

Infraestructures Municipals SA, per a l’execució, gestió i justificació segons les 

condicions reguladores del conveni de col·laboració entre la Generalitat de 

Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per al desenvolupament de l’estratègia de 

recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) en 

el marc del programa operatiu d’inversió en creixement i ocupació FEDER 

Catalunya 2014-2020 de 9 de novembre del 2015 i en el marc normatiu que se’n 

desprèn, detallades a l’Annex 1, per a les operacions que es seleccionaran per ser 

incloses en compliment del conveni d’acord amb el procediment de selecció 

d’operacions de l’Ajuntament de Barcelona. Un cop seleccionades les operacions, 

aquestes hauran de ser aprovades per l’òrgan municipal competent com a annex a 

l’encomana, determinant l’import, calendari, actuacions previstes i persona o 

persones responsables. PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

14.- (E.08.6038.16) ADQUIRIR, a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, a 

l’entitat Abanca Corporación División Grupo Inmobiliario SL, l’habitatge de la 

finca situada al carrer de Perafita núm. 30, 1-2 (identificat registralment com finca 

núm. 308, abans 29421 del Registre de la Propietat núm. 13 dels de Barcelona), 

en virtut del dret de tanteig que ostenta la Generalitat de Catalunya i que exerceix 

en benefici de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) de l’article 2 

del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a 

la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària; 

APROVAR com a preu de la compravenda l’import de 37.918,00 euros; 

LLIURAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 37.918,00 euros, 

amb càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 de desembre de 

2014, assentament 7000424875 del pressupost municipal de l’any 2014, 

ENCARREGANT-LI el pagament de l’esmentada adquisició, així com la gestió i 

administració del referit habitatge per tal de destinar-lo a lloguer social; 

FORMALITZAR la compravenda; i INSCRIURE-LA en el Registre de la 

Propietat. 

 

15.- (E.08.6039.16) ADQUIRIR, a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, a 

l’entitat Abanca corporación División Grupo Inmobiliario SL, l’habitatge de la 

finca situada al carrer de Llobera núm. 132, 2-2 (identificat registralment com 

finca núm. 11902 del Registre de la Propietat núm. 13 dels de Barcelona), en 

virtut del dret de tanteig que ostenta la Generalitat de Catalunya i que exerceix en 

benefici de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) de l’article 2 

del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a 

la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària; 

APROVAR com a preu de la compravenda l’import de 44.655,00 euros; 

LLIURAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 44.655,00 euros, 

amb càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 de desembre de 

2014, assentament 7000424875 del pressupost municipal de l’any 2014, 

ENCARREGANT-LI el pagament de l’esmentada adquisició, així com la gestió i 
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administració del referit habitatge per tal de destinar-lo a lloguer social; 

FORMALITZAR la compravenda; i INSCRIURE-LA en el Registre de la 

Propietat. 

 

16.- (E.09.6017.16) ADQUIRIR, a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, a 

l’entitat Abanca Corporación División Grupo Inmobiliario SL, l’habitatge de la 

finca situada al carrer del Torrent de Perera núm. 57, bl. 4 bxs-3 (identificat 

registralment com finca núm. 40013 del Registre de la Propietat núm. 2 dels de 

Barcelona), en virtut del dret de tanteig que ostenta la Generalitat de Catalunya i 

que exerceix en benefici de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) 

de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i 

urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució 

hipotecària; APROVAR com a preu de la compravenda l’import de 44.655,00 

euros; LLIURAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 44.655,00 

euros, amb càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 de 

desembre de 2014, assentament 7000424875 del pressupost municipal de l’any 

2014, ENCARREGANT-LI el pagament de l’esmentada adquisició, així com la 

gestió i administració del referit habitatge per tal de destinar-lo a lloguer social; 

FORMALITZAR la compravenda; i INSCRIURE-LA en el Registre de la 

Propietat. 

 

17.- (E.10.6019.16) ADQUIRIR, a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, a 

l’entitat Abanca Corporación División Grupo Inmobiliario SL, l’habitatge de la 

finca situada al carrer de Marsala núm. 10, 2-2 (identificat registralment com 

finca núm. 3021 del Registre de la Propietat núm. 20 dels de Barcelona), en virtut 

del dret de tanteig que ostenta la Generalitat de Catalunya i que exerceix en 

benefici de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) de l’article 2 

del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a 

la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària; 

APROVAR com a preu de la compravenda l’import de 37.288,00 euros; 

LLIURAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 37.288,00 euros, 

amb càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 de desembre de 

2014, assentament 7000424875 del pressupost municipal de l’any 2014, 

ENCARREGANT-LI el pagament de l’esmentada adquisició, així com la gestió i 

administració del referit habitatge per tal de destinar-lo a lloguer social; 

FORMALITZAR la compravenda; i INSCRIURE-LA en el Registre de la 

Propietat. 

 

18.- (3-059/2016)  APROVAR l’expedient núm. 3-059/2016 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 

200.075,00 euros, per atendre diverses despeses de la Gerència de Presidència i 

Economia, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 16053091; i 

PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

19.- (3-062/2016)  APROVAR l’expedient núm.3-062/2016 de modificacions de crèdit, 

consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, 

provinents de l’aplicació del Romanent de Tresoreria per a despeses amb 
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finançament afectat en la liquidació del Pressupost de l’exercici 2015, d’acord 

amb ingressos provinents de Generalitat de Catalunya en concepte de fons de 

foment del turisme (FFT), per finançar Projectes Municipals en matèria de 

Turisme, segons acord de la Comissió de Govern de 19 de maig de 2016, per un 

import total de 972.030,60 euros, de conformitat amb la documentació i amb la 

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

comptable 16060695; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR 

compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

20.- (3-064/2016)  APROVAR l’expedient núm.3-064/2016 de modificacions de crèdit, 

consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, 

provinents de l’ingrés de la Comissió Europea en concepte de segona bestreta per 

al projecte Mobilitza’t-Mobile, per un import de 280.000,00 euros, de conformitat 

amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta 

a l’expedient, referència comptable 16060795; i PUBLICAR aquest acord a la 

Gaseta Municipal. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i 

Hisenda. 

 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

21.- (495/16)  AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 58.550,00 

euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix 

document, a favor de la Organización mundial ciudades y gobiernos, amb NIF 

G63327696, per al manteniment de la secretaria tècnica de l'Observatori 

Internacional de la Democràcia Participativa (OIDP). APROVAR el conveni de 

col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i Organización mundial ciudades y 

gobiernos, amb NIF G63327696, per al manteniment de la secretaria tècnica de 

l'observatori internacional de la democràcia participativa (OIDP), que instrumenta 

l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter 

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

17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general 

reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 

58.550,00 euros. FACULTAR la Regidora de Participació i Districtes, la Sra. 

Gala Pin Ferrando, per a la signatura de l’esmentat conveni. REQUERIR l'entitat 

beneficiària per tal que presenti en data màxima 31 de març de 2017, el balanç 

econòmic, la memòria de funcionament, i justificació dels fons rebuts. Aquesta 

haurà de contenir memòria d'actuació amb indicació de les activitats realitzades i 

resultats obtinguts i memòria econòmica simplificada que inclourà una relació 

classificada de les despeses i inversions de l'activitat, i relació d'altres ingressos i 

subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada. 

 

Districte de les Corts 

 

22.- (U13-2016-0003) APROVAR les bases específiques que han de regir la convocatòria per a 

l’any 2016 del concurs de Cartells de la Festa Major de les Corts. CONVOCAR el 

concurs de Cartells de la Festa Major de les Corts de l’any 2016, de conformitat 

amb les bases generals reguladores aprovades definitivament. AUTORITZAR la 
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despesa màxima de 500,00 euros, que anirà amb càrrec del codi econòmic 48101, 

programa 33811, del pressupost de l'any 2016, per a fer front a la disposició i 

lliurament d'aquest premi. ORDENAR la publicació de la convocatòria i de les 

bases específiques del concurs de cartells de la Festa Major de Les Corts de l’any 

2016, mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona, del tauler d’edictes electrònic i a la web del Districte de 

les Corts. ESTABLIR, de conformitat amb les bases específiques, un termini de 

presentació de quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació 

de l’anunci corresponent al butlletí oficial de la província. 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

23.- (108/2015-CON) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

i l’entitat sense ànim de lucre Associació de Comerciants Carmel Comerç, amb 

NIF G-61102778, consistent en la facilitació de les infraestructures necessàries 

per al correcte desenvolupament d’activitats de dinamització comercial durant els 

anys 2016-2017, de conformitat amb la Normativa reguladora dels expedients 

d’autorització de l’atorgament de convenis administratius amb altres 

administracions públiques i institucions aprovada per decret d’Alcaldia de 27 

d’abril de 2011. FACULTAR la Regidora del Districte d’Horta-Guinardó per a la 

formalització del conveni en document administratiu. 

 

24.- (109/2015-CON) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

i l’entitat sense ànim de lucre Federació de Comerç del Cor d’Horta, el Centre 

Comercial d’Horta i el Mercat d’Horta, amb NIF G-62.734.736, consistent en la 

facilitació de les infraestructures necessàries per al correcte desenvolupament 

d’activitats de dinamització comercial durant els anys 2016 i 2017, de conformitat 

amb la Normativa reguladora dels expedients d’autorització de l’atorgament de 

convenis administratius amb altres administracions públiques i institucions 

aprovada per decret d’Alcaldia de 27 d’abril de 2011. FACULTAR la Regidora 

del Districte d’Horta-Guinardó per a la formalització del conveni en document 

administratiu. 

 

25.- (110/2015)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

i l’entitat sense ànim de lucre Associació de Comerciants Sanllehy Comerç, amb 

NIF G-58515321, consistent en la facilitació de les infraestructures necessàries 

per al correcte desenvolupament d’activitats de dinamització comercial durant els 

anys 2016-2017, de conformitat amb la Normativa reguladora dels expedients 

d’autorització de l’atorgament de convenis administratius amb altres 

administracions públiques i institucions aprovada per decret d’Alcaldia de 27 

d’abril de 2011. FACULTAR la Regidora del Districte d’Horta-Guinardó per a la 

formalització del conveni en document administratiu. 

 

26.- (111/2015)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

i l’entitat sense ànim de lucre Àrea Comercial Entorn Mercat del Guinardó-

ACEM, amb NIF G-61124679, consistent en la facilitació de les infraestructures 

necessàries per al correcte desenvolupament d’activitats de dinamització 

comercial durant els anys 2016-2017, de conformitat amb la Normativa 

reguladora dels expedients d’autorització de l’atorgament de convenis 

administratius amb altres administracions públiques i institucions aprovada per 
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decret d’Alcaldia de 27 d’abril de 2011. FACULTAR la Regidora del Districte 

d’Horta-Guinardó per a la formalització del conveni en document administratiu. 

 

Districte de Sant Martí 

 

27.- (SJ-16-042)  APROVAR el conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Barcelona-

Districte de Sant Martí i O3 BCN Packagers, S.L. (Edicions Saragossa) per a la 

convocatòria de la novena edició del certamen literari “Paraules a Icària". 

APROVAR inicialment les bases particulars de la novena edició del certamen 

literari “Paraules a Icària”. SOTMETRE a informació pública les esmentades 

bases particulars, per un termini de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà de 

la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Tauler 

d'edictes de l'Ajuntament i una referència en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya, d’acord amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 

qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per tal que 

els interessats puguin examinar l’expedient i hi puguin formular, si escau, les 

al·legacions que creguin adients. TENIR per aprovades definitivament les bases 

particulars en cas que transcorri l’esmentat termini sense que es presentin 

al·legacions i, en aquest cas, CONVOCAR el certamen literari mitjançant la 

publicació d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

FACULTAR el regidor del Districte de Sant Martí per a la signatura del conveni a 

subscriure entre l’Ajuntament de Barcelona – Districte de Sant Martí i O3 BCN 

Packagers, S.L.; AUTORITZAR la despesa de 3.600,00 euros, que anirà a càrrec 

a la partida 0610.48101.33411 del pressupost de l'any 2017, condicionat a 

l'existència de crèdit suficient, per a fer front a la disposició i lliurament d'aquests 

premis amb el següent desglossament: - categoria de prosa El Cistell dotat amb 

1.800,00 euros - categoria de poesia Ritmes dotat amb 1.800,00 euros. 

 

28.- (SJ-16-041)  APROVAR inicialment les bases particulars de la 2a Edició del Premi 

Jove de Còmic Sant Martí, per a la prevenció i eradicació de la violència masclista 

– Convocatòria 2016. SOTMETRE a informació pública les esmentades bases 

particulars, per un termini de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà de la 

seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Tauler 

d'Edictes i una referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 

d’acord amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 

el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per tal que els interessats 

puguin examinar l’expedient i hi puguin formular, si s’escau, les al·legacions que 

creguin adients. TENIR per aprovades definitivament les bases particulars en cas 

que transcorri l’esmentat termini sense que es presentin al·legacions i, en aquest 

cas, CONVOCAR el premi mitjançant la publicació d’anunci en el Butlletí Oficial 

de la Província de Barcelona. AUTORITZAR la despesa de 1.000,00 euros, que 

anirà a càrrec a la partida 0610-48101-23241 del pressupost de l'any 2016, per a 

fer front a la disposició i lliurament d'aquests premis amb el següent 

desglossament: - categoria A persones entre 16 i 25 anys: 1000,00 euros.  

 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

29.- (412/2016)  APROVAR el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament 

de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la prestació del servei 
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nocturn de transport públic col·lectiu urbà de viatgers als barris de Vallvidrera i 

Les Planes del municipi de Barcelona, de conformitat amb la Normativa 

reguladora dels expedients d'autorització de l'atorgament de convenis 

administratius amb altres administracions públiques i institucions aprovada per 

decret d'alcaldia el 27 d'abril de 2011; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa 

plurianual per un import màxim de 180.000,00 euros, a favor de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona, amb NIF P0800258F, per fer front a l'esmentat 

conveni; APLICAR, amb càrrec a la/es partida/es indicades en aquest mateix 

document, els imports de 13.125,00 euros a l‘exercici 2016, 45.000,00 euros a 

l‘exercici 2017, 45.000,00 euros a l‘exercici 2018, 45.000,00 euros a l‘exercici 

2019 i 31.875,00 euros a l‘exercici 2020 del Pressupost de l’Àrea d’Ecologia, 

Urbanisme i Mobilitat. La consignació queda subordinada al crèdit que per cada 

exercici autoritzin els respectius pressupostos, d’acord amb l’art. 174 del RDL 

2/2004, de 5 de març, regulador de les Hisendes Locals; i FACULTAR la 

Regidora de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona per a la seva signatura així 

com per la de tots aquells documents que se'n derivin. 

 

30.- (20160278)  INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis d'Assistència 

Tècnica i Control de Qualitat de la contracta de Conservació de l'Enllumenat 

Públic de Barcelona (2016-19), amb núm. de contracte 16001721, mitjançant 

tramitació ordinària, amb la utilització del procediment restringit, i amb un 

pressupost total de licitació d'1.225.077,17 euros, IVA inclòs; APROVAR les 

actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives 

particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; 

CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada 

quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest 

mateix document amb el següent desglossament: pressupost net 1.012.460,47 

euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 212.616,70 euros; 

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

posterior/s a l'actual; DECLARAR la improcedència de la revisió de preus d'acord 

amb el que estableix la clàusula 17 del Plec de Clàusules Administratives 

Particulars. 

 

31.- (20160381)  ENCARREGAR a Solucions Integrals per als Residus, l'execució de les 

tasques per dur a terme les actuacions necessàries per a la gestió i 

desenvolupament de les activitats de la "Campanya d'Estiu de Reducció del soroll 

d'Oci Nocturn a la ciutat de Barcelona 2016", i amb subjecció a les condicions 

que s'estableixen en les prescripcions generals annexes que s'aproven, fins al 31 

de desembre de 2016; AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un import de 

305.653,54 euros, amb càrrec el pressupost i partida indicat en aquest mateix 

document, a favor de Solucions Integrals per als Residus, amb NIF A62439807, 

per l'encarrec de les activitats de la "Campanya d'Estiu de Reducció del soroll 

d'Oci Nocturn a la ciutat de Barcelona 2016"; PUBLICAR el present encàrrec a la 

Gaseta Municipal. 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

32.- (2016/072)  APROVAR el conveni de cessió d’ús de local per a centre de 

transformació (CT) i constitució de servitud de pas d’energia elèctrica a la Plaça 

de la Gardunya, a favor d’Endesa distribución eléctrica, SLU, d’acord amb 
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l’article 16.k de la Carta municipal i la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del 

Sector Elèctric; i FACULTAR el gerent d’Ecologia Urbana per formalitzar el 

present conveni. 

 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

33.- (14PL16284)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Integral i de Millora Urbana per a 

l'ordenació de la parcel·la amb front als carrers de Bonaplata, 44-52 i carrer 

Fontcoberta, 16-24 promogut per Bigdal 5000 S.L.; EXPOSAR-LO al públic pel 

termini d’un mes; PRECISAR que l’esmentat termini s’amplia en un mes en cas 

que coincideixi totalment o parcialment amb el mes d’agost; SOTMETRE’L al 

Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i DONAR-NE compte a la 

Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

34.- (16PL16395)  DENEGAR l’aprovació inicial, de conformitat amb l'article 89.2 i 3 del 

Text Refós de la Llei d’Urbanisme  (Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), del 

Pla de Millora Urbana per l’ordenació volumètrica de l'espai comprès pel carrer 

Brussel·les pendent d'obertura, parc urbà i la parcel·la  13b sense edificar de 

Barcelona, promogut per Josel SLU, atesa l’existència de motius determinants de 

la seva denegació, 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; i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i 

Mobilitat. 

 

Districte de Sant Andreu 

 

35.- (15GU02)  DESESTIMAR els recursos de reposició interposats per l’entitat Avis del 

Barri del Bon Pastor, contra l’acord d’aprovació definitiva del Projecte de 

reparcel·lació, en la modalitat de cooperació, del Polígon d’actuació urbanística 3 

de la Unitat d’actuació B de la Modificació del Pla general metropolità al Polígon 

de les Cases Barates del Bon Pastor, pels motius que justificadament i raonada 

figuren en l’informe del Departament de Projectes de Gestió Urbanística de 15 de 

juny de 2016 que consta en l’expedient i que es dóna per reproduït. NOTIFICAR-

HO a l’entitat recurrent. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, 

Urbanisme i Mobilitat. 

 

36.- (9BD 2015/133) APROVAR inicialment el projecte executiu del nou centre de 

Normalització lingüística ubicat a la planta primera de l’edifici de les antigues 

oficines Fabra i Coats de Barcelona, al districte de Sant Andreu, 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 882.856,28 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, 

d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 

d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de 

Catalunya; SOTMETRE’L a informació pública, durant un termini de 30 dies 

hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà 
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examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; I ACLARIR que durant aquest 

còmput no es tindran en compte els dies corresponents al mes d’agost. 

 

 b) Mocions 

 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 

1.-  INFORMAR, en el marc de l’acord, de 7 de juny de 2013, sobre 

participació de l’Ajuntament de Barcelona en les iniciatives normatives de la 

Generalitat de Catalunya que incideixen en el règim especial establert a la Carta 

Municipal de Barcelona, el posicionament de l’Ajuntament de Barcelona en 

relació a la iniciativa normativa següent: Avantprojecte de llei d’universalització 

de l’assistència sanitària a càrrec del Servei Català de la Salut, en els termes dels 

documents elaborats pels Serveis Municipals que consten a l’expedient i que 

constitueixen la motivació del present acord. NOTIFICAR el present acord i el 

posicionament municipal sobre dita iniciativa normativa a la Secretaria de la 

Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament. 

 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de Nou Barris 

 

2.- (13GU30)  DECLARAR no procedent la petició de revocació, de l’acord de la 

Comissió de Govern de 3 de desembre de 2015, relatiu a la resolució dels recursos 

de reposició interposats contra l’acord de la Comissió de Govern de 6 de 

novembre de 2013 i tots els actes que se’n deriven, i al reinici del procediment de 

tramitació de la relació de béns i drets afectats per l’expropiació de la finca 

situada al carrer Santa Fe núm. 2B, coneguda com a “Torre Llobeta”, formulada 

pel Sr. Vicente de la Fuente Cullell en data 22 de gener de 2016 i per la Sra. 

Concepción Comas de Argemir Argüello en data 22 de gener de 2016 a l’empara 

de l’article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, pels motius 

exposats en l’informe del Departament de Projectes de Gestió Urbanística de 18 

de maig de 2016, que obra a l’expedient i a efectes de motivació es dóna per 

íntegrament reproduït, i de conformitat amb l’informe de la Direcció de Serveis 

Jurídics d’11 d’abril de 2016. 

 

 S'APROVEN, per unanimitat, les mocions anteriors després de declarar-

se'n, també per unanimitat, la urgència. 

 

 

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

les 11.30 h 

 
 


