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ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN 
 
Sessió de 10 d'abril de 2019 
 
A la nova Sala de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el 10 d'abril 
de 2019, s’hi reuneix la COMISSIÓ DE GOVERN en sessió ordinària, sota la presidència 
de l’Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, en substitució de l’Excma. Sra. Alcaldessa Ada Colau 
Ballano. Hi assisteixen les Imes. Sres i els Ims. Srs.: Janet Sanz Cid, Laura Pèrez Castaño 
i Eloi Badia Casas, assistits pel Secretari General, Sr. Jordi Cases Pallarès, que certifica. 
 
Excusen la seva absència les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Gerardo Pisarello Prados, Jaume 
Asens Llodrà, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, Mercedes Vidal Lago i Josep Ma. 
Montaner Martorell. 
 
També hi és present el Gerent Municipal, Sr. Jordi Martí Grau. 
 
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 12:00 
hores. 
 
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 
b) Propostes d'acord 
 
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 
 

1. –  (20190068) APROVAR l’expedient 20190068 de reconeixement de crèdit per un 
import de 22.765,92 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de 
l’empresa Vitrulan SL, amb CIF B66668138, despeses realitzades l’any 2018 i no 
reconegudes en l’exercici que li corresponien. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER 
l'obligació de la despesa per un import de 22.765,92 euros, amb càrrec al pressupost i 
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partida indicats en aquest mateix document, a favor de Vitrulan SL amb CIF 
B66668138. 
 
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 
 

2. –  (AS 2019-04/12 ) APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a l’Associació EIT 
Urban Mobility; ACCEPTAR els seus estatuts, segons la documentació adjunta. 
FACULTAR el Comissionat de Promoció Econòmica, Empresa i Innovació per a la 
signatura dels documents i efectuar tots els tràmits necessaris per a l’execució i 
l’efectivitat d’aquest acord. 
 

3. –  (AS 2019-04/13 ) APROVAR l’afiliació com a soci a la World Tourism Cities Federation, 
una organització internacional no governamental, sense ànim de lucre, per a la 
consulta i la cooperació entre les principals ciutats turístiques del món. ACCEPTAR els 
estatuts que regeixen la organització internacional no governamental, World Tourism 
Cities Federation. SOL·LICITAR a la Secretaria del World Tourism Cities 
Federation  l’admissió com a soci. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 2.000,00$ 
US Dollars en concepte d’aportació anual a l’organització World Tourism Cities 
Federation, amb NIF 51100 00071 78323 9XR. 
 

4. –  (EM 2019-04/09) 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 2018, 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 2018 pels 
administradors respectius. APROVAR, per a cada societat, la distribució de resultats de 
l'exercici tancat a 31 de desembre del 2018, segons document que consta a 
l’expedient. 
 

5. –  (EM 2019-04/10 ) DONAR CONFORMITAT a l’acord adoptat pel Consell d’administració 
de Barcelona de Serveis Municipals, SA, exercint les competències de Junta General de 
la societat municipal Cementiris de Barcelona, SA, en la sessió de 27 de març de 2019, 
relatiu a l’aprovació de la modificació dels articles 1, 2, 3, 6, 27, 34, 36, 38 i 39 dels 
estatuts de Cementiris de Barcelona, SA, amb el redactat que consta a l’expedient 
administratiu, amb l’objecte d’adaptar-los a la Instrucció relativa a la descentralització 
funcional i als mitjans propis de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada per la Comissió 
de Govern del dia 26 de juliol de 2018 i d’altres modificacions relatives a la durada de 
la societat, la composició, forma de deliberació i presa de decisions del seu Consell 
d’Administració i nomenament o cessament del Director General. 
 

6. –  (EM 2019-04/11 ) DONAR CONFORMITAT a l’acord adoptat pel Consell d’administració 
de Barcelona de Serveis Municipals, SA, exercint les competències de Junta General de 
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la societat municipal Parc d’Atraccions Tibidabo, SA (PATSA), en la sessió de 27 de 
març de 2019, relatiu a l’aprovació de la modificació dels articles 1 i 2 dels estatuts de 
Parc d’Atraccions Tibidabo, SA (PATSA), amb el redactat que consta en l’expedient 
administratiu, amb l’objecte d’adaptar-los a la Instrucció relativa a la descentralització 
funcional i als mitjans propis de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada per la Comissió 
de Govern del dia 26 de juliol de 2018. 
 

7. –  (EM 2019-04/14 ) ACORDAR, a l’empara de l’article 368 del Text Refós de la Llei de 
Societats de Capital aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol (en 
endavant TRLSC), la dissolució de la “Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística 
SA”, que passarà a denominar-se “Barcelona Gestió Urbanística, SA, en liquidació”. 
ACORDAR deixar sense efecte el paràgraf tercer l’article 28 dels Estatuts Socials de la 
“Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística S.A.” el qual disposa que en cas de 
dissolució la liquidació quedarà a càrrec dels administradors. CESSAR, de conformitat a 
l’article 374.1 del TRLSC els/les membres del Consell d’Administració, la secretària no 
consellera i el director general, aprovant la seva gestió de tots ells. REVOCAR, en 
particular, les facultats conferides mitjançant escriptures públiques atorgades davant 
el Notari de Barcelona, Sr. Ildefonso Sánchez Prat en dates 26 d’octubre de 2012 sota 
el número 2295 del seu protocol i 21 de gener de 2016, sota el número 117 del seu 
protocol, així com l’escriptura d’apoderament per a plets atorgada en data 20 
d’octubre de 2010 davant el notari de Barcelona Sr. Pedro Lecuona Ortuzar, sota el 
número 2081. NOMENAR liquidadora de la societat “Barcelona Gestió Urbanística, SA, 
en liquidació” la Sra. Aurora Lopez Corduente, amb les facultats previstes a l’article 
375 i concordants del TRLSC. APROVAR l’inventari i el balanç de la societat referenciat 
a la data de 26 d’abril de 2019 com a data de dissolució.  APROVAR la simultània i 
immediata liquidació, amb el corresponent informe que consta a l’expedient. 
APROVAR el balanç de liquidació. APROVAR la quota de liquidació xifrada en 
1.623.636,69 euros tal i com resulta del balanç de liquidació, i satisfer-la en efectiu a 
l’Ajuntament de Barcelona com soci únic de la societat. DECLARAR la successió 
universal de l’Institut Municipal d’Urbanisme, ens instrumental de gestió directa de 
l’Ajuntament de Barcelona, en els drets i obligacions de la societat municipal 
“Barcelona Gestió Urbanística, SA, en liquidació”, en coherència amb l’acord de la 
Comissió de Govern de 14 de desembre de 2017, que atribueix a l’Institut Municipal 
d’Urbanisme totes les tasques que fins aleshores desenvolupava la Societat Municipal 
Barcelona Gestió Urbanística, SA, així com la de subrogació dels recursos humans i 
materials de dita mercantil. 
 

8. –  (EM 2019-04/15 ) SUBSTITUIR la representació de l’Ajuntament de Barcelona com a 
membre del Consell d’Administració de la societat amb participació minoritària 
municipal GL EVENTS CCIB, SL, per la societat municipal Barcelona de Serveis 
Municipals S.A.  i, en conseqüència, PROPOSAR a la Junta d’accionistes de GL EVENTS 
CCIB SL el  cessament de l’Ajuntament de Barcelona com a membre del Consell 
d’Administració de GL EVENTS CCIB SL, i el nomenament de la Societat municipal 
Barcelona de Serveis Municipals S.A com a membre del Consell d’Administració de GL 
EVENTS CCIB SL. FACULTAR la Directora General de Barcelona de Serveis Municipals, 
SA per a què pugui efectuar tots els tràmits adients per a la plena efectivitat d’aquest 
acord. 
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9. –  (MO 241/19) RESOLDRE les al·legacions formulades durant el període d’exposició 
pública de la modificació de l’Ordenança municipal de les activitats i dels establiments 
de concurrència pública, aprovada inicialment per la Comissió d’Economia i Hisenda; 
APROVAR definitivament la modificació de l’Ordenança municipal de les activitats i 
dels establiments de concurrència pública; PUBLICAR-LA al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal i al web municipal. 
 

10. –  (DP-2018-27160) DECLARAR, a l’empara de l’article 20 del Reglament del Patrimoni 
dels Ens Locals, desafectada del domini públic la finca de propietat municipal situada 
en el carrer Aiguablava núm. 121-127, grafiada en el plànol annex; ADSCRIURE al 
Patrimoni Municipal d’Urbanisme la finca desafectada; CONSTITUIR respecte 
l’esmentada finca un dret real de superfície a favor de la Generalitat de Catalunya, per 
un termini de setanta-cinc anys i amb caràcter gratuït, per a destinar-la a la ubicació i 
gestió de l’Institut Tecnològic de Barcelona (iTec) per tal de cobrir les necessitats en 
educació post-obligatòria en relació a la formació orientada a les noves tecnologies; 
SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, si no 
s'hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir per aprovat definitivament el present 
acord; FORMALITZAR el dret de superfície d'acord amb les condicions del document 
annex, que s'aprova; 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. 
 

11. –  (DP-2018-27219) DECLARAR, a l'empara de l'article 20 del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, desafectada 
del domini públic la finca resultant FR3 del Projecte de Reparcel·lació del Pla Especial 
Urbanístic i de Millora Urbana de definició i concreció dels paràmetres edificatoris dels 
sòls d’equipament situats a l’illa delimitada pels carrers Sancho d’Àvila, Zamora, 
Almogàvers i Joan d’Àustria, districte d’activitats 22 Barcelona, de propietat municipal, 
grafiada al plànol annex; ADSCRIURE al Patrimoni Municipal d’Urbanisme la finca 
desafectada; CONSTITUIR respecte l’esmentada finca un dret real de superfície a favor 
de la Generalitat de Catalunya, per un termini de setanta-cinc anys i amb caràcter 
gratuït, per a destinar-la a la ubicació i gestió d’una escola de nova construcció de 
dues línies d’educació infantil i primària anomenada “Auditori”; SOTMETRE 
l'expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen 
reclamacions o al·legacions, tenir per aprovat definitivament el present acord; 
FORMALITZAR el dret de superfície d'acord amb les condicions del document annex, 
que s'aprova; 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. 
 
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 
PREVENCIÓ 
 

12. –  (2019/239) ATORGAR la Medalla d’Honor de Barcelona 2019 a les ciutadanes, 
ciutadans i entitats que proposa el Plenari del Consell Municipal i els respectius 
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Consells de Districte, segons document annex, com a mereixedors d’aquest guardó 
per la seva contribució al foment de la participació i al desenvolupament dels valors 
cívics a la nostra ciutat. 
 

13. –  (2019/230) ATORGAR  la Medalla d’Or al Mèrit Cívic a l’Escola d’Adults de la Verneda-
Sant Martí, pels seus més de 40 anys de treball en favor de la vida comunitària al barri 
de la Verneda, mitjançant el foment de l’aprenentatge i el voluntariat. 
 

14. –  (341/2019) MODIFICAR l’annex 2 de l’Acord del Consell Plenari del 21 de desembre de 
2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com es detalla a 
l’annex. PUBLICAR aquest acord i els seus annexos a la Gaseta Municipal i al web 
municipal. 
 

15. –  (022/2019) DESESTIMAR el recurs de reposició presentat per l’agent de la Guàrdia 
Urbana de Barcelona, amb TIP 26.374, contra l’acord del Plenari del Consell Municipal, 
en sessió de 20 de juliol de 2018, d’atorgament de la medalla d’honor al mèrit en la 
categoria de bronze, per la realització d’un acte rellevant dins del cos de la Guàrdia 
Urbana, d’acord amb el que disposa l’art. 4 del Reglament d’Honors i Recompenses 
dels membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis, aprovat el 17 
de setembre de 1976 pel Plenari del Consell Municipal, atès que es ajustada a dret 
l’aplicació de l’esmentada normativa en l’atorgament de la referida medalla, ja que la 
disposició final primera del nou text del Reglament d’Honors i Recompenses dels 
membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvament, que modifica l’anterior, aprovat pel Consell Municipal Plenari 
en data 25 de maig de 2018, publicat en el BOPB el 19 de juny de 2018 i vigent el 20 
de juliol de 2018, estableix en la seva disposició final primera que: “Les disposicions 
del present Reglament s’aplicaran als expedients que s’incoïn a partir de la vigència 
d’aquest, tot i que els fets que els motivin siguin anteriors”, i en relació a aquesta 
concessió de medalla al mèrit en la categoria de bronze, l’expedient es va iniciar amb 
anterioritat a la seva entrada en vigor, sent la proposta del cap de la GUB de data 27 
de juny de 2018. 
 

16. –  (023/2019) DESESTIMAR el recurs de reposició presentat per l’agent de la Guàrdia 
Urbana de Barcelona, amb TIP 25.406, contra l’acord del Plenari del Consell Municipal, 
en sessió de 20 de juliol de 2018, d’atorgament de la medalla d’honor al mèrit en la 
categoria de bronze, per la realització d’un acte rellevant dins del cos de la Guàrdia 
Urbana, d’acord amb el que disposa l’art. 4 del Reglament d’Honors i Recompenses 
dels membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis, aprovat el 17 
de setembre de 1976 pel Plenari del Consell Municipal, atès que es ajustada a dret 
l’aplicació de l’esmentada normativa en l’atorgament de la referida medalla, ja que la 
disposició final primera del nou text del Reglament d’Honors i Recompenses dels 
membres de la Guardia Urbana de Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvament, que modifica l’anterior, aprovat pel Consell Municipal Plenari 
de 25 de maig de 2018, publicat en el BOPB el 19 de juny de 2018 i vigent el 20 de 
juliol de 2018, estableix en la seva disposició final primera que: “Les disposicions del 
present Reglament s’aplicaran als expedients que s’incoïn a partir de la vigència 
d’aquest, tot i que els fets que els motivin siguin anteriors”, i en relació a aquesta 
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concessió de medalla al mèrit en la categoria de bronze, l’expedient es va iniciar amb 
anterioritat a la seva entrada en vigor, sent la proposta del cap de la GUB de data 27 
de juny de 2018. 
 

17. –  (78/2019) APROVAR l’expedient 78/2019 de reconeixement de crèdit per un import 
de 8.881,40 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de l’empresa 
Civilsite SLP, amb NIF B65137812, despeses realitzades l’any 2018 i no reconegudes en 
l’exercici que li corresponien. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la 
despesa per un import de 8.881,40 euros, amb càrrec al pressupost i partida indicats 
en aquest mateix document, a favor de Civilsite SLP, amb NIF B65137812. 
 
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 

18. –  (19SD00016PE)  APROVAR definitivament el document del “Pla Estratègic del Nou 
Model del Zoo de Barcelona: una mirada cap al futur” promogut i redactat per la 
Direcció del Parc Zoològic de Barcelona. 
 

19. –  (17SD0332NT) RESOLDRE les al·legacions presentades durant el tràmit d’informació 
pública de l’aprovació inicial de la modificació de  l’Ordenança sobre Protecció, la 
Tinença i la Venda d’animals, aprovada per acord del Plenari del Consell Municipal en 
sessió de 25 de juliol de 2014, en el sentit d’incorporar l'article 33.bis, que té per 
objecte regular el Parc Zoològic de Barcelona, promoguda per la Plataforma Zoo XXI, 
en els termes que consten en l’informe de la Direcció de Serveis dels Animals. 
APROVAR definitivament l'esmentada modificació de l’Ordenança, d’acord amb el text 
articulat que consta a l’expedient. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la 
Província, a la Gaseta Municipal i al web de l’Ajuntament. NOTIFICAR aquest acord als 
interessats als efectes oportuns. 
 

20. –  (00184-02-18, 00187-05-19, 00188-09-19 i 00191-03-1) APROVAR la incorporació al 
Catàleg d’arbres d’interès local de l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció dels 
següents exemplars, els quals, per les seves característiques peculiars de bellesa, 
raresa i antiguitat, han d’ésser conservats dins el terme municipal, d’unes noves fitxes, 
corresponents als següents arbres: -  Tipuana tipu, ubicat a la Plaça de Carles Buïgas, al 
Districte de Sants – Montjuïc, Número d’expedient 00191-03-19. -     Araucaria 
cunninghamii, ubicat als Jardins de la Tamarita, al Districte de Sarrià – Sant 
Gervasi,  Número d’expedient 00187-05-19. -  Cocculus laurifolius, ubicat als Jardins 
del Palau Robert del Districte de l’Eixample, Número d’expedient 00184-02-18. -
  Cedrus libani, ubicats als terrenys de les antigues casernes militars de Sant Andreu, 
ubicats al carrer de Fernando Pessoa, 59, al Districte de Sant Andreu, Número 
d’expedient 00188-09-19. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 

21. –  (19SD0038CO) APROVAR el preacord/acord de Conveni Col·lectiu, incloent l’acord 
d’estructura i Relació de Llocs de Treball, de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut 
Municipal, aprovat inicialment pel Consell d’Administració de Parcs i Jardins el 25 de 
març de 2019 i subscrit el 27 de març de 2019 entre la representació del Comitè 
d’Empresa i la representació de Parcs i Jardins. RATIFICAR els efectes produïts pel 
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Conveni des de la seva signatura. TRAMITAR per part de l’òrgan gestor el seu registre, 
publicació i dipòsit davant dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i 
Coneixement. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 
 

22. –  (18PL16644) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla Especial Urbanístic de reordenació i de 
Millora Urbana del recinte de Mercabarna; promogut per Mercados de 
Abastecimientos de Barcelona S.A. (Mercabarna). 
 

23. –  (19SD0010CO)  APROVAR el conveni de col•laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 
i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona per a la 
cessió d’espais i prestació de serveis comuns del futur edifici a construir en la finca 
situada entre l’Avinguda Diagonal i el carrer Selva de Mar (Avinguda Diagonal, 59) 
d’aquesta ciutat, terreny sobre el qual l’esmentada Cambra ostenta un dret de 
superfície amb opció de compra. APROVAR el contracte d’arrendament, a subscriure 
entre l’Ajuntament de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona, d’ús diferent al 
d’habitatge de les plantes 1 a 13 incloses i un 50% del vestíbul amb accés independent 
del futur edifici , amb una superfície total construïda prevista de 12.986 m2 ( que es 
desglossa en 12.548 m2 i 438 m2 respectivament), així com també de 1.256 m2 sota 
rasant ( corresponents al 50% dels metres destinats a serveis tècnics i magatzem) per 
un termini de 35 anys a partir del seu lliurament, previst per l’any 2022, per a ubicar-hi 
usos administratius destinats a oficines i arxiu de l’Ajuntament de Barcelona, amb 
efectes de des de la data de la seva signatura i obligació de meritament a partir de la 
seva ocupació. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa derivada de l’esmentat contracte 
d’arrendament, amb la Cambra Oficial de Comerç, Industria, Serveis i Navegació de 
Barcelona, (CIF Q0873001B), la quantia de la qual es calcula a partir d’una renda 
contractual mensual el primer any (2022) de (205.582,00 euros) més l’IVA, de 
despeses i impostos (68.570,00 euros) més IVA i repercussió del cànon, en el suposat 
de que la Cambra no exerceixi l’opció de compra del solar, de (26.214,00 euros) més 
IVA , amb subjecció a les normes de la Llei d’Arrendaments Urbans i les modificacions 
introduïdes per la Llei 4/2013, de mesures de flexibilització i foment del mercat de 
lloguer, preveient-se en conseqüència un total pressupostari anual de 2.180.651,00 
euros per a l’exercici 2022, i 4.444.167,00 euros per a l’exercici 2023 i els següents 34 
anys, indexats d’acord amb l’IPC, i condicionat a l’existència de crèdit adequat i 
suficient; ABONAR trimestralment la renda acordada mitjançant la presentació de la 
factura electrònica corresponent; FORMALITZAR el contracte d’arrendament, segons 
el redactat annex . FACULTAR a la Quarta Tinenta d’Alcaldia, Sra. Janet Sanz Cid, per a 
la signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots aquells documents que se’n 
puguin derivar 
 
Districtes de Nou Barris i Sant Martí 
 

24. –  (18PL16634) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità del sector Prim; 
d’iniciativa municipal; amb les modificacions a què fa referència l’informe de la 
Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i a efectes de motivació 
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s’incorpora a aquest acord; RESOLDRE les al·legacions presentades en el 
tràmit  d’informació pública, de conformitat amb l’informe de la citada Direcció de 
Serveis de Planejament, de valoració de les al·legacions, que consta a l’expedient i a 
efectes de motivació s’incorpora a aquest acord; i TRAMETRE l’expedient a la 
Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 
 
Districte de Ciutat Vella 
 

25. –  (18PL16636) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a l'ampliació d'un local 
comercial de venda de roba confeccionada superior a 2.500 metres quadrats d'acord 
amb el PECNAB, situat al carrer Pelai 54; promogut per C&A Modas SLU. 
 
Districte de Sants-Montjuïc 
 

26. –  (18PL16632) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l'equipament 
docent situat al passeig de l'Exposició 5-23, al Districte de Sants-Montjuïc, d’iniciativa 
municipal, a proposta del Consorci d’Educació de Barcelona. 
 
Districte de Gràcia 
 

27. –  (18PL16630) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la 
regulació de l'equipament situat al viaducte de Vallcarca 4-6, Districte de Gràcia; 
d’iniciativa municipal. 
 
Districte d’Horta-Guinardó 
 

28. –  (19PL16680) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del Pla General Metropolità en l'àmbit 
Llobregós - Can Mateu; d’iniciativa municipal; i TRAMETRE l’expedient a la 
Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 
 
Districte de Nou Barris 
 

29. –  (19PL16681) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic Integral i de Millora Urbana dels 
equipaments comunitaris situats a l’entorn de la Masia de Can Valent i modificació 
puntual de la fitxa de patrimoni de l’element número 2889 del Pla Especial de 
protecció del patrimoni arquitectònic de la ciutat de Barcelona a l’àmbit del Districte 
de Nou Barris, d’iniciativa municipal. 
 
Districte de Sant Martí 
 

30. –  (18PL16595) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana de l'illa delimitada pels carrers 
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Cristóbal de Moura, Treball, Marroc i Selva de Mar, promogut per Praedium Global 
Invest SL; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a que fa 
referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i RESOLDRE les 
al·legacions presentades en el tràmit d'informació pública de l'aprovació inicial, de 
conformitat amb l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament, de valoració de 
les al·legacions; informes que consten a l'expedient i a efectes de motivació 
s'incorporen 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. 
 
II) INFORMACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA DE LES COMISSIONS PLENÀRIES 
 
A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
B) Part Informativa 
 
a) Despatx d'ofici 
b) Mesures de govern 
c) Informes 
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 DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 
 

1. –  (12/07) PRORROGAR, de mutu acord, el contracte que té per objecte la concessió de la 
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gestió de l'Escola Municipal de Música Nou Barris per al proper curs escolar 2019-
2020, a l’empara dels articles 23.2 i 278 del Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic i de conformitat amb la clàusula 4a. del plec de clàusules administratives 
particulars que regeix el contracte i atès l’informe emès pel Director de Centres 
Educatius Municipals de 7 de març de 2019. AUTORITZAR i DISPOSAR  a favor de 
l’entitat adjudicatària, Fundació Pro Escola de Música La Guineu, amb NIF núm. 
G59052993, la despesa per un import total de 408.676,14 euros, import exempt d’IVA, 
amb càrrec a la partida 48980 32811 0001 dels pressupostos de 2019 i 2020, d’acord 
amb el següent desglossament: l’import de 163.470,46 euros a càrrec del pressupost 
2019 i l’import de 245.205,68 euros a càrrec del pressupost de 2020, condicionat a 
l’existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades 
d’aquest contracte en l’exercici corresponent. DECLARAR la vigència de la garantia 
dipositada per a fer front al contracte que continuarà servint de garantia durant 
l'execució de la pròrroga. 
 

2. –  (210/10 ) PRORROGAR, de mutu acord, el contracte que té per objecte la concessió de 
la gestió de l'Escola Municipal de Música Can Ponsic per al proper curs escolar 2019-
2020, a l’empara dels articles 23.2 i 278 del Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic i de conformitat amb la clàusula 4a. del plec de clàusules administratives 
particulars que regeix el contracte i atès l’informe emès pel Director de Centres 
Educatius Municipals de 27  de febrer de 2019. AUTORITZAR i DISPOSAR  a favor de 
l’entitat adjudicatària, L'Arc Taller de Música, Fundació Privada, amb NIF núm. G-
60073186, la despesa per un import total de 417.280,95 euros, import exempt d’IVA, 
amb càrrec a la partida 48980 32811 0001 dels pressupostos de 2019 i 2020, d’acord 
amb el següent desglossament: l’import de 166.912,38 euros a càrrec del pressupost 
2019 i l’import de 250.368,57 euros a càrrec del pressupost de 2020, condicionat a 
l’existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades 
d’aquest contracte en l’exercici corresponent. DECLARAR la vigència de la garantia 
dipositada per a fer front al contracte que continuarà servint de garantia durant 
l'execució de la pròrroga. 
 
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 
 

3. –  (01 OOFF2019) DECLARAR d’utilitat municipal les instal·lacions esportives municipals 
de: CEM Parc de la Ciutadella, CEM Sant Sebastià; Camp municipal de Softbol, Estadi 
municipal d’atletisme Joan Serrahima, Camp municipal d’Agility, Pavelló poliesportiu 
municipal El Carmel, Pistes municipals tennis i pàdel Bon Pastor, CEM Claror, CEM 
Sagrada Família, CEM Perill, Centre municipal Tennis Vall d’Hebron, CEM Turó de la 
Peira, d’acord amb els informes i dictàmens que consten a l’expedient, als efectes del 
que preveu l’article 9.9 de l’ordenança fiscal vigent 1.1 reguladora de l’Impost de Béns 
Immobles per a l’aplicació de la bonificació del 95% de la quota íntegra de l’IBI 
corresponent a l’exercici 2019 i successius. I DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal 
d’Hisenda als efectes pertinents. 
 

4. –  (DP-2018-27272) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic 
municipal del quiosc situat al carrer Gran de Sant Andreu núm. 343 amb el núm. del 
codi d’activitat 150, formulada pel senyor Jose Rodríguez Garcia i, en conseqüència, 
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DECLARAR extingida l’esmentada concessió; i RETORNAR al municipi la possessió del 
quiosc i les seves instal·lacions fixes, sense dret a indemnització o compensació de cap 
classe a favor del titular de la concessió. 
 

5. –  (DP-2019-27408) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic 
municipal del quiosc situat al carrer Comte d’Urgell núm.146 amb el núm. del codi 
d’activitat 316, formulada pel senyor Sergio Albiol Cortes i, en conseqüència, 
DECLARAR extingida l’esmentada concessió; i RETORNAR al municipi la possessió del 
quiosc i les seves instal·lacions fixes, sense dret a indemnització o compensació de cap 
classe a favor del titular de la concessió. 
 

6. –  (DP-2019-27440) AUTORITZAR a Endesa Distribución Eléctrica SA (CIF B-82846817), la 
transmissió a favor de la societat Red Eléctrica de España SAU (CIF A-85309219), del 
45,86% de la concessió d’ús privatiu que ostenta la primera societat respecte el subsòl 
de la finca municipal ubicada al carrer Valldonzella 14-28, destinada a les instal·lacions 
de la subestació anomenada Valldonzella, atorgada per acord de la Comissió de 
Presidència, Hisenda i Coordinació Territorial en sessió de 13 de desembre de 2006, i 
per l’acord de la Comissió d’Hisenda i Pressupostos, en sessió de 20 de setembre de 
2007, per tal de donar compliment a les previsions de laLlei 17/2007, de 4 de juliol, 
que modificava la Llei 54/1997, de 27 de novembre del Sector Elèctric, i de laLlei 
24/2013, de 26 de desembre, Llei del Sector Elèctric, subrogant-se la nova 
concessionària en tots i cadascun dels drets i obligacions establerts al Plec de clàusules 
reguladores de la concessió aprovat per els esmentats acords. 
 
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 
PREVENCIÓ 
 

7. –  (20184264- L01) ADJUDICAR el contracte núm. 18002394L01 corresponent al Lot1 del 
contracte de subministrament, en la modalitat d’arrendament, de 15 furgonetes i de 4 
tot terrenys per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, durant 60 mesos, amb mesures de 
contractació pública sostenible i desglossat en dos lots (Lot 1: 15 Furgonetes mixtes), 
amb un valor estimat d'1.096.500,00 euros, de conformitat amb la proposta de 
valoració i classificació continguda en l’expedient, a Alphabet España Fleet 
Management, SA, amb NIF A91001438, per un import màxim de 798.618,15 euros 
(IVA inclòs), d’acord amb la seva proposició que ha estat considerada l’oferta més 
avantatjosa. DISPOSAR a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat de la qual 
660.015,00 euros corresponen al preu net i 138.603,15 euros a l’IVA, amb càrrec a les 
partides i als pressupostos que s’indiquen en aquest mateix document i tot 
subordinant la seva realització al crèdit que per a cada exercici autoritzin els 
respectius pressupostos municipals. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim 
de 5 dies naturals a comptar del següent a la recepció per part de l’adjudicatari del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan 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. 
 

8. –  (20184264- L02) ADJUDICAR el contracte núm. 18002394L02 corresponent al Lot2 del 
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contracte de subministrament, en la modalitat d’arrendament, de 15 furgonetes i de 4 
tot terreny per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, durant 60 mesos, amb mesures de 
contractació pública sostenible i desglossat en dos lots (Lot 2: Tot terrenys), amb un 
valor estimat d'1.096.500,00 euros, de conformitat amb la proposta de valoració i 
classificació continguda en l’expedient, a Alphabet España Fleet Management SA, amb 
NIF A91001438, per un import màxim de 259.696,01 euros (IVA inclòs), d’acord amb la 
seva proposició que ha estat considerada l’oferta més avantatjosa. DISPOSAR a favor 
de l’adjudicatari l’esmentada quantitat de la qual 214.624,80 € corresponen al preu 
net i 45.071,21 euros a l’IVA, amb càrrec a les partides i als pressupostos que 
s’indiquen en aquest mateix document i tot subordinant la seva realització al crèdit 
que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals. 
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del 
següent a 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. 
 

9. –  (20184264) ALLIBERAR la quantitat de 268.450,84 euros (IVA inclòs), en concepte de 
baixa en la licitació, del contracte 18002394 que té per objecte el subministrament, en 
la modalitat d’arrendament, de 15 furgonetes i de 4 tot terrenys per a la Guàrdia 
Urbana de Barcelona, durant 60 mesos, amb mesures de contractació pública 
sostenible i desglossat en dos lots, el qual ha estat adjudicat a l'empresa Alphabet 
España Fleet Managemaent SA, amb NIF A91001438, i retornar-lo a les partides i 
exercicis que s'indiquen en aquest document. 
 
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 

10. –  (02-2018LL11026) ACORDAR  la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres consistents en la construcció de centre docent, Institut d’Educació Secundària 
(IES Angeleta Ferrer), de nova planta, amb planta soterrani i semisoterrani amb un 
volum de planta baix, altell i dues plantes pis  i un altre de 6 plantes pis  al número 
193-195 del carrer Marina, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent per l’any 
2018; CONCEDIR al Consorci d’Educació de Barcelona, la bonificació del 70% sobre la 
quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de 
la llicència amb número d’expedient 02-2018LL11026, donat que s’ajusta a allò 
establert en l’apartat A1 de l’article 7.1A) de l’esmentada ordenança, en tant que les 
obres s’executen en terrenys qualificats com a equipament docent d’acord amb la 
descripció recollida a l’article 212.1 a) de les Normes Urbanístiques del Pla General 
Metropolità, que descriu com a equipament docent “els centres docents, públics o 
privats i annexos esportius” , les obres consisteixen en la construcció d’un centre 
docent i les promou el Consorci d’Educació de Barcelona, constituït pel Decret 
84/2002 de 5 de febrer i definit com ens associatiu entre la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Barcelona, creat per millorar la gestió educativa i fer-la més propera a 
la ciutadania; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents.  
 

11. –  (06-2012LL24278) DECLARAR d’especial interès i utilitat municipal les obres 
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realitzades per Lluïsos de Gràcia a l’empara de la llicència d’obres majors núm. 06-
2012LL24278, autoritzada el 4 d’octubre de 2012 per la Regidora del Districte, 
consistent en la rehabilitació integral d’edifici existent entre mitgeres, destinat a 
equipament, per a l’adequació dels seus espais, sense increment de l’edificabilitat; 
segons es descriu al projecte visat pel COAC el 26 de juliol de 2012 (2012006671) i les 
modificacions introduïdes el 28 de setembre de 2012, a la plaça del Nord, 7, de 
conformitat amb l’article 7è apartat 1 de l’Ordenança Fiscal 2.1 de 2014 reguladora de 
l’ICIO; atès que les obres realitzades consisteixen en la rehabilitació d’un edifici 
destinat a equipament, inclòs en els supòsits previstos a l’article 212è de les Normes 
Urbanístiques del Pla General Metropolità. CONCEDIR a Lluïsos de Gràcia una 
bonificació del 65% de la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 
meritat per les obres realitzades a l’empara de la llicència d’obres majors núm. 06-
2012LL24278, essent l’import abonat per l’ICIO de 10.728,38  euros -ja aplicada la 
bonificació del 65% sobre un pressupost de 915.000.00 euros-, donat que es 
reuneixen les condicions previstes per l’article 7è apartat 1. A) A1. de la referida 
Ordenança fiscal municipal núm. 2.1, en la seva redacció vigent per a l’exercici 2014; 
atès que aquestes obres varen ser promogudes directament per una entitat sense 
ànim de lucre, l’entitat Lluïsos de Gràcia, una entitat declarada d’utilitat pública per la 
Generalitat de Catalunya, segons resolució JUS/140/2009 del 29 de gener i inscrita en 
el Registre d’Associacions de Barcelona, Secció 1ª amb el numero 21213, amb data 23 
d’octubre de 1998. DONAR-NE  trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents. 
 

12. –  (06-2015CD68328) INADMETRE per extemporània, en aplicació de l’article 7è apartat 
6 de l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2016, la sol·licitud de 22 de març de 2017 
presentada pel Sr. Hermes Solé Higueras, en representació de la Comunitat de 
Propietaris de Gran de Gràcia 54, de bonificació del 35% de la quota de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres generada per l’admissió, el 12 de gener de 2016, 
del comunicat diferit núm. 06-2015CD68328, per les obres efectuades al carrer Gran 
de Gràcia 54, consistents en les següents actuacions: (i) obres, incloses les actuacions 
en façanes, en edificis catalogats D o inclosos en conjunts protegits, no subjectes a 
Obra Major, llevat de les obres de conservació o reparació menor (2l-OCD); (ii) 
instal·lació de baixants, xemeneies i altres instal·lacions comunes (3i-OCI); (iii) bastides 
i similars que s’ajustin a les condicions generals d’ocupació de la via pública (3m1-
OCI); i (iv) actuació en patis (3f4-OCI); i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal 
d’Hisenda als efectes pertinents.   
 

13. –  (09-2018LL18850 ) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres per a la rehabilitació integral amb canvi d’ús de la nau B del recinte de l’antiga 
fàbrica Fabra i Coats per destinar-la a equipament docent (Institut Martí Pous), als 
terrenys situats al carrer Sant Adrià número 14-16 i de conformitat amb l’Ordenança 
Fiscal 2.1 de l’any 2018, CONCEDIR a Consorci d’Educació de Barcelona la bonificació 
del 70% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada 
per la concessió de la llicència, en data 17 d’octubre de 2018 (exp. 09-2018LL18850); 
donat s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que es 
tracta d’una obra promoguda i executada per iniciativa d’una entitat de caràcter 
públic (consorci), per a la rehabilitació integral amb canvi d’ús de la nau B del recinte 
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de l’antiga fàbrica Fabra i Coats per destinar-la a equipament docent (Institut Martí 
Pous); i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.  
 
Districte de Gràcia 
 

14. –  (18PL16648) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit 
discontinu dels sòls situats al passatge Mariner 12 (Jardins de Caterina Albert) i 
Passatge Llavallol, 16 (Jardins de la Sedeta), districte de Gràcia; d’iniciativa municipal; 
EXPOSAR-LA al públic pel termini d’un mes i SOTMETRE-LA al Consell Municipal per a 
la seva aprovació provisional. 
 

15. –  (19PL16698) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del Pla General Metropolità a les 
finques situades al carrer de l’Encarnació 13-15 i 17; d’iniciativa municipal; EXPOSAR-
LA al públic pel termini d’un mes i SOTMETRE-LA al Consell Municipal per a la seva 
aprovació provisional. 
 
Districte d’Horta-Guinardó 
 

16. –  (18PL16612) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del Pla General Metropolità, La Clota 
reordenació; d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LA al públic pel termini d’un mes i 
SOTMETRE-LA al Consell Municipal per a la seva aprovació provisional. 
 
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 
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E) Mocions 
 
III) ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN 
 
A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 4 d’abril de 2019, 
l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i S'APROVA. 
 
B) Part Informativa 
 
a) Despatx d'ofici 
b) Informes 
 
C) Part Decisòria 
 
a) Propostes d'acord 
 
Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del dia, S'ACORDA: 
 
ÀREA D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS INTERNACIONALS 
 

1. –  (838/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Albert Arias Sans (mat. 
77283) entre la seva activitat municipal com a Assessor 3 de la Quarta Tinència 
d'Alcaldia, i l’activitat pública com a professor associat a temps parcial de la 
Universitat de Barcelona (UB) per l’any acadèmic 2018-2019, des del 13 de novembre 
de 2018 fins el 14 de setembre de 2019. La dedicació a la docència universitària serà a 
temps parcial 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 al servei 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. 
 

2. –  (87/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Gerard Palet Tort 
(mat. 25959) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Bomber C1 SPEIS, amb destinació al Parc de Bombers de 
Montjuïc de la Gerència de Seguretat i Prevenció, on ocupa el lloc de treball de 
Bomber (16FC1BIBA03), i l’activitat privada per compte d'altri de formador i 
preparador d’oposicions a l’empresa Fes-te Fort, SL  El Sr. Palet no podrà formar part 
ni intervenir o assessorar en els tribunals de selecció de processos d’oferta pública, ni 
en cap altre tribunal de processos selectius vinculats a l’àmbit de l’SPEIS.  La dedicació 
professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent 
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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 al servei 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. –  (191/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Neus Ayza Samsó 
(mat. 77350) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de programa, 
amb la categoria professional de Tècnica Superior en Gestió, amb destinació a la 
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de Ciutat Vella, on ocupa el 
lloc de treball de Tècnica Superior de Gestió (22FA1BIBA07), i l’activitat privada per 
compte propi d’arquitecta. 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 al servei 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. –  (394/2018 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Eugènia Tort 
Cano (mat. 3100235) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
programa, amb la categoria professional de Professora de Música, amb destinació a 
l’EMM de l’Eixample i a l’EMM Sant Andreu de l’Institut Municipal d’Educació de 
Barcelona d'aquest Ajuntament, desenvolupant el lloc de treball de Professora de 
Música, les activitats privades per compte d’altri a Estudi de Musica Àngels Casas, i a 
l’Arc Taller de Musica FP, com a Professora de Música.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. –  (63/2019 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Cristina Morales 
Amorós (mat. 3000979) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, 
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amb la categoria professional de Professora de Música, amb destinació al Conservatori 
Municipal de Música de Barcelona, desenvolupant les funcions pròpies d’un lloc de 
treball de Professora de Música, i l’activitat privada per compte propi com a sòcia i 
administradora solidària a la societat L’Escola de Mùsica de Gràcia, SL. La Sra. Cristina 
Morales Amorós, no podrà participar en els processos d’accés dels alumnes 
procedents de l’Escola de Música de Gràcia al Conservatori Municipal de Música 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 al servei 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. –  (111/2019 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Alaitz Jiménez 
Jiménez (mat. 3005566) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina 
per substitució, amb la categoria professional d’Educadora d’Escola Bressol, amb 
destinació a l’EBM Pla de Fornells de l’Institut Municipal d’Educació d'aquest 
Ajuntament, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 5 (80.50.SE.10), i l’activitat privada 
per compte d’altri a l’Associació Comunitària Verdum com a Educadora Social, fins a 
31 de desembre de 2019. La dedicació professional privada haurà de complir amb 
l’establert en l’article 12.2 de la Llei 53/1984, així com en l’establert a l’article 12 de la 
Llei 21/1987 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 al servei 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. 
 

7. –  (2019/000328) APROVAR l’expedient núm. 2019/000328 de modificacions de crèdit, 
corresponent a la relació MC–0000000057, consistent en transferències de crèdit del 
Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018, d’import 
64.191.823,97 euros dins del Capítol I, derivades de regularització de despeses de 
mobilitat de personal, canvis d’organigrama i altres variacions, que recullen les 
modificacions d’altes i baixes des del dia 1 de gener de 2019 fins al dia 27 de març de 
2019 als crèdits inicials assignats, sense que això representi una esmena a la quantitat 
total pressupostada. PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 
 

8. –  (EM 2019-03/08) AUTORITZAR l’ampliació de l’increment addicional de la massa 
salarial per donar compliment al Conveni Col·lectiu de treball de l’empresa Mercados 
de Abastecimientos de Barcelona, SA 2017-2019 en relació als resultats de l’exercici 
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2018. 
 

9. –  (19/21) AUTORITZAR al Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, adscrit a 
l’Ajuntament de Barcelona, la contractació laboral temporal d’interinitat per vacant 
d’una persona amb la categoria de Tècnic/a Superior en Economia, del grup A1, per 
ocupar el lloc de treball de Responsable de l’Àrea Econòmico-Financera, amb 
llicenciatura o grau universitari en Econòmiques, Administració i Direcció d’Empreses, 
Ciències Empresarials o similar, d’acord amb el que disposa l’apartat 22.2 de la 
Instrucció de la Comissió de Govern aprovada en sessió de 22 de desembre de 2016. 
DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 
 

10. –  (19/22) AUTORITZAR el Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, adscrit a 
l’Ajuntament de Barcelona, la contractació laboral temporal d’interinitat per vacant 
d’una persona amb la categoria de Tècnic/a Superior en Ciències, del grup A1, per 
ocupar el lloc de treball de Coordinador/a Tècnic/a de l’Àrea de Residus i Cicle dels 
materials, amb llicenciatura o grau universitari en Ciències Ambientals, Biologia o 
Química, d’acord amb el que disposa l’apartat 22.2 de la Instrucció de la Comissió de 
Govern aprovada en sessió de 22 de desembre de 2016. DONAR-NE compte a la 
Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
 

11. –  (19000462 (0184/19)) INICIAR l'expedient per a la contractació del servei que té per 
objecte la coordinació en matèria de seguretat i salut i la coordinació d’activitats 
empresarials corresponents dels contractes relacionats amb la neteja i el 
manteniment dels edificis i del manteniment de la via pública dels 10 districtes i de 4 
Gerències de l’Ajuntament de Barcelona, amb núm. de contracte 19000462, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un 
pressupost base de licitació de 408.865,03 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 
743.391,00 euros; 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 337.905,00 euros i import 
de l'IVA de 70.960,03 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient 
en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
 

12. –  (19001291 (0385/19)) INICIAR l'expedient per a la contractació de lloguer de material 
d’infraestructures (estructures no permanents desmuntables, mobiliari, elements 
addicionals i material de so i il·luminació) necessari per al desenvolupament dels actes 
promoguts pels Districtes o per entitats i associacions veïnals, comercials o 
empresarials, incloent transport, muntatge i tècnics per a la seva instal·lació i 
desmuntatge dels Districtes de Eixample-Oficina Promoció Econòmica i Districte de 
Sants-Montjuïc durant el període 2019-2020, amb núm. de contracte 19001291, 
mitjançant tramitació urgent, amb la utilització del procediment obert, amb un 
pressupost base de licitació de 414.811,90 euros (IVA inclòs), determinat en funció de 
preus unitaris i un valor estimat de 855.681,18 euros, distribuït en els següents lots:- 
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LOT núm. 01, Districte l'Eixample-Oficina de promoció econòmica, per un import de 
68.000,00 euros IVA inclòs;- LOT núm. 02, Districte Sants-Montjuïc, per un import de 
346.811,90 euros IVA inclòs; DECLARAR la urgència en la tramitació d'acord amb la 
justificació que consta a l'expedient; 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 
342.819,75 euros i import de l'IVA de 71.992,15 euros; condicionada a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 
 

13. –  (19XC0081 (0437/19)) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona i la Biblioteca de Catalunya, que té per objecte establir els termes de la 
col·laboració per la gestió del portal (ARCA) Arxiu de Revistes Catalanes Antigues. 
FACULTAR la Gerent de Recursos de l’Ajuntament de Barcelona, la Sra. Pilar Miràs 
Virgili, per a la signatura de l’esmentat conveni i qualsevol altre document que se’n 
derivi. DONAR compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 
 

14. –  (19XC0083 (0496/19)) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona i la Biblioteca de Catalunya, que té per objecte establir els termes de la 
col·laboració per a dur a terme el portal (PADICAT) Patrimoni Digital de Catalunya. 
FACULTAR la Gerent de Recursos de l’Ajuntament de Barcelona, la Sra. Pilar Miràs 
Virgili, per a la signatura de l’esmentat conveni i qualsevol altre document que se’n 
derivi. DONAR compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 
 

15. –  (565/19) APROVAR el Protocol institucional per impulsar un nou campus de recerca i 
innovació als terrenys de l’Antic Mercat del Peix, projecte inicial de la Ciutadella del 
Coneixement, entre l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el 
Gobierno de España i la Universitat Pompeu Fabra (UPF). DONAR compte a la Comissió 
de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
 

16. –  (565/19-B) APROVAR el Protocol General d’Actuació per impulsar un nou campus de 
recerca i innovació als terrenys de l’Antic Mercat del Peix, projecte inicial de la 
Ciutadella del Coneixement, entre l’Ajuntament de Barcelona, la Universitat Pompeu 
Fabra (UPF), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i el Barcelona 
Institute of Science and Technology (BIST). DONAR compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
 

17. –  (s/n) INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 10 d'abril de 2019. 
 

18. –  (571/19) APROVAR inicialment les bases particulars per a l’atorgament de subvencions 
de l’any 2019 per a la Campanya d’Enllumenat Nadalenc a les vies públiques de la 
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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; OBRIR, simultàniament, el termini per a la presentació de sol·licituds fins el 
dia 31 de maig de 2019; APROVAR definitivament les bases, sempre i quan 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 860.000,00 euros per 
a  l’enllumenat nadalenc de les vies públiques de la ciutat de Barcelona amb càrrec a la 
partida pressupostària  0704 48901 43141 del Pressupost municipal de l’exercici 2019; 
DELEGAR la competència per a l’atorgament de les subvencions en el Regidor de 
Turisme, Comerç i Mercats; DELEGAR en el Gerent de Turisme, Comerç i Mercats la 
competència per a la  disposició i obligació de les corresponents despeses derivades 
de l’atorgament de les subvencions de referència, mitjançant la tramitació dels 
corresponents documents comptables. 
 

19. –  (2019/123) AUTORITZAR la despesa de 1.500.000,00 euros amb càrrec a les partides 
corresponents del Pressupost 2019; APROVAR la convocatòria 2019 per a la concessió 
de subvencions en el marc del Programa de Subvencions per a l’Impuls socioeconòmic 
del territori, que té per objectiu generar riquesa als barris i/o districtes de la ciutat a 
través de l’apoderament dels actors que hi desenvolupen la seva activitat 
socioeconòmica, promoure l’ús dels recursos endògens dels territoris per 
desenvolupar activitat socioeconòmica d’una forma sostenible en el temps, fent la 
ciutat més resilient a les fluctuacions econòmiques, que compta amb les modalitats 
següents: - Modalitat 1: Empresa al Territori. Projectes que impulsin les empreses i 
l’emprenedoria a zones en situació de desavantatge socioeconòmic així com projectes 
empresarials o d’emprenedoria d’alt valor afegit a qualsevol punt de la ciutat. - 
Modalitat 2: Innovació Socioeconòmica amb Arrelament al Territori. Fomentar la 
innovació socioeconòmica vinculada al territori i amb dimensió comunitària. - 
Modalitat 3: Foment de l’ocupació de Qualitat al Territori. Creació de projectes, 
iniciatives o accions innovadores adreçades a col·lectius especialment vulnerables a 
l’atur així com la promoció de l’ocupació de qualitat. - Modalitat 4: Innovació Social 
Digital als territoris. Impuls de l’ús de les tecnologies obertes i de protecció del dret a 
la intimitat per fomentar noves formes d’innovació i col·laboració que resolguin reptes 
socials i de sostenibilitat dels territoris. - Modalitat 5: Turisme responsable. 
Desenvolupar projectes, iniciatives o actuacions en l’àmbit turístic adreçades a 
l’impuls de l’activitat econòmica, el foment de l’emprenedoria i l’empresa responsable 
així com de la creació i promoció de l’ocupació de qualitat, cercant la generació de 
nova activitat, la creació de valor compartit, el retorn social de l’activitat turística i el 
seu arrelament al territori. - Modalitat 6: Models agroalimentaris sostenibles. 
Desenvolupar projectes o iniciatives socioeconòmiques adreçades a impulsar una 
model alimentari just, saludable i sostenible a la ciutat de Barcelona; PUBLICAR la 
convocatòria al BOPB i a la Gaseta Municipal. 
 

20. –  (2017/563) APROVAR l’addenda al conveni de col·laboració de data 30 de juny de 
2017 entre l’Ajuntament de Barcelona i Diomcoop SCCL per a la realització del 
Projecte “Mercats per a la inclusió social implementació i desenvolupament del 
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sistema integral cooperatiu Diomcoop”, en termes de reformulació de caràcter 
substancial del Projecte per a garantir el seu correcte desenvolupament i viabilitat 
econòmica, adaptant-lo a la realitat actual, mantenint l’objecte, els aspectes bàsics i 
els objectius generals i els específics del mateix, prenent accions i mesures tendents a 
l’ampliació de les línies de serveis, la reducció de despeses com a resultat de 
l’actualització del model de negoci i a l’adopció de millores comercials, aplicant un 
canvi en l’aportació de l’Ajuntament, passant d’una aportació en el conveni inicial de 
1.080.688,14 euros a una aportació final de 968.883,16 euros de la reformulació, el 
que implica, d’una part, una reducció de l’aportació municipal total i, d’altra part, un 
increment del percentatge del Projecte subvencionat, que passa del 44,81% al 63,37%. 
ANUL·LAR parcialment l’autorització i disposició de la despesa per import de 
111.804,98 euros en relació a la plurianualitat de 2019 d’acord amb la reformulació 
del conveni que suposa que de l’import de 313.874,35 euros aprovat en la Comissió de 
Govern de data 29 de juny de 2017 cal anul·lar l’import indicat perquè la quantitat 
final per a 2019 quedi fixada en 202.069,37 euros. FACULTAR el Comissionat 
d’Economia Social i Desenvolupament Local i Consum, Sr. Álvaro Porro González, per a 
la signatura de l’addenda del conveni. 
 

21. –  (2019/199) APROVAR el conveni de col·laboració entre Cisco International Limited i 
l’Ajuntament de Barcelona per al desenvolupament d’activitats per a impulsar la 
transició cap a un model socioeconòmic just i sostenible, que té per objecte la 
implantació d’iniciatives i actuacions que permetin el desenvolupament de projectes 
urbans innovadors a Barcelona i que potenciïn la sostenibilitat i inclusivitat en aquesta 
ciutat; FACULTAR el Comissionat de Promoció Econòmica, Empresa i Innovació, Lluís 
Gómez Fernández, per a la signatura del protocol de col·laboració; DONAR-NE compte 
a la Comissió d’Economia i Hisenda. 
 

22. –  (E.08.6088.16) ACCEPTAR la renúncia de l’empresa pública Societat Urbanística 
Metropolitana de Rehabilitació i Gestió SA (REGESA) a l’encàrrec atorgat per acord de 
la Comissió de Govern, en sessió de 4 de març de 2015, pel qual s’encarregava la 
venda de les places de propietat municipal de l’aparcament situat a la promoció 
d’habitatges del carrer  Tamariu núm. 20 amb carrer Aiguablava núm. 44-50, Bloc B 
del barri de la Trinitat Nova; DEIXAR SENSE EFECTE l’esmentat encàrrec; i RATIFICAR 
tots els actes, contractes i escriptures públiques formalitzades per aquesta societat en 
l’exercici de l’encàrrec. 
 

23. –  (E.08.6112.16) ACCEPTAR la renúncia de l’empresa pública Societat Urbanística 
Metropolitana de Rehabilitació i Gestió SA (REGESA) a l’encàrrec atorgat per acord de 
la Comissió de Govern, en sessió de 4 de març de 2015, pel qual s’encarregava la 
venda de les places de propietat municipal de l’aparcament situat a la promoció 
d’habitatges del carrer  Palamós 69-73-Bloc C del barri de la Trinitat Nova; DEIXAR 
SENSE EFECTE l’esmentat encàrrec; i RATIFICAR tots els actes, contractes i escriptures 
públiques formalitzades per aquesta societat en l’exercici de l’encàrrec. 
 

24. –  (E.08.6113.16) ACCEPTAR la renúncia de l’empresa pública Societat Urbanística 
Metropolitana de Rehabilitació i Gestió SA (REGESA) a l’encàrrec atorgat per acord de 
la Comissió de Govern, en sessió de 21 de maig de 2014, pel qual s’encarregava la 
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venda de les places de propietat municipal de l’aparcament situat a la promoció 
d’habitatges del carrer  Palamós núm. 46-64, Bloc G del barri de la Trinitat Nova; 
DEIXAR SENSE EFECTE l’esmentat encàrrec; i RATIFICAR tots els actes, contractes i 
escriptures públiques formalitzades per aquesta societat en l’exercici de l’encàrrec. 
 

25. –  (E.08.6114.16) ACCEPTAR la renúncia de l’empresa pública Societat Urbanística 
Metropolitana de Rehabilitació i Gestió SA (REGESA) a l’encàrrec atorgat per acord de 
la Comissió de Govern, en sessió de 4 de març de 2015, pel qual s’encarregava la 
venda de les places de propietat municipal de l’aparcament situat a la promoció 
d’habitatges del carrer  Aiguablava núm. 79-81 amb carrer Vila-real núm. 2-8 del barri 
de la Trinitat Nova; DEIXAR SENSE EFECTE l’esmentat encàrrec; i RATIFICAR tots els 
actes, contractes i escriptures públiques formalitzades per aquesta societat en 
l’exercici de l’encàrrec. 
 

26. –  (DP-2019-27370) ACCEPTAR la cessió de l’ús, per un termini de cinquanta anys i amb 
caràcter gratuït, del local comercial ubicat en el núm. 9 del carrer Quito, propietat de 
l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (núm. d’Identificació 
3.14.2.96), finca registral núm. 3245 del Registre de la Propietat núm. 20 de 
Barcelona, amb la finalitat de destinar-lo al desenvolupament d’activitats d’entitats 
del barri de Baró de Viver al Districte de Sant Andreu; i FORMALITZAR la cessió en 
document administratiu. 
 

27. –  (DP-2019-27453) PERMUTAR amb la societat CorpEdificacions, SL (NIF B-64928369) la 
participació indivisa de propietat municipal del 15,5456 % de la finca resultant 2 del 
Projecte de reparcel·lació del PAU 1 del sector 1 de la MPGM en l’àmbit discontinu 
Batlló-Magòria, situada al carrer de Parcerisa núm. 21-26, valorada en 10.000.000,00 
euros més l’IVA corresponent, per una contraprestació, a favor de l’Ajuntament de 
Barcelona, que consistirà en la transmissió, en el termini màxim de 18 mesos després 
de l’inici de les obres d’edificació, de la propietat, lliure de càrregues i gravàmens, de 
67 habitatges de protecció oficial en règim concertat, situats en la finca resultant 
UPM5 del Projecte de Reparcel·lació del Polígon d’Actuació Urbanística del Pla de 
Millora Urbana de l’àmbit comprès entre els carrers Guipúscoa, Ca N’Oliva, Binèfar i el 
límit del TM de Sant Adrià de Besòs, valorats en 9.100.000,00 euros més l’IVA 
corresponent, i l’import de 900.000,00 euros per tal d’equilibrar la permuta, que serà 
abonat en el moment de la formalització de la permuta; FORMALITZAR la permuta en 
escriptura pública; i INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat. 
 

28. –  (DP-2019-27412) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona (Districte d’Horta Guinardó), l’Institut de Cultura de Barcelona i la 
Universitat de Barcelona per a l’autorització d’ús privatiu del domini públic de la finca 
ubicada a l’avinguda Cardenal Vidal i Barraquer núm. 34-36, coneguda com a Pavelló 
de la República, a excepció de la planta baixa de l’edifici que romandrà a plena 
disposició de l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de donar continuïtat a la 
ubicació del fons documental cedit pel Centre d’Estudis Històrics Internacionals (CEHI) 
i pel material incorporat pel Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
(CRAI), així com usos culturals, de divulgació, investigació, acadèmics i pedagògics 
vinculats a aquests fons; AUTORITZAR l’esmentada ocupació, segons els termes 
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derivats del Conveni; i FACULTAR l’Ima. Sra. Mercedes Vidal i Lago, regidora del 
Districte d’Horta-Guinardó, per a la seva signatura. 
 

29. –  (DP-2019-27374) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona, l’empresa pública estatal Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
(ADIF) i la societat Serveis Funeraris de Barcelona SA, per a la venda conjunta e íntegra 
de la propietat indivisa de la finca situada al carrer de Sancho d’Àvila núm. 2-10. 
FACULTAR el Sr. Jordi Ayala Roqueta, gerent de Presidència i Economia, per a la seva 
signatura. ENCARREGAR a la empresa pública estatal Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) la tramitació del corresponent procediment de 
venda de la finca mitjançant subhasta pública, el resultat de la qual s’haurà de donar 
compte a aquesta Comissió de Govern. APROVAR els plecs administratius i tècnics que 
han de regir aquesta subhasta. VENDRE la finca a qui resulti guanyador de la subhasta 
en els termes derivats de l’acord d’adjudicació. 
 

30. –  (DP-2019-27475) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona i l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona per a la 
cessió d’us gratuïta de l’habitatge situat al carrer d’Elkano núm. 61 2n 2a ( identificació 
70 97 104 0008) per a destinar-lo al projecte “Escriptor Acollit” del programa “Ciutat 
Refugi” de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional. ACCEPTAR la cessió 
de l’ús, per un termini de tres anys prorrogable i amb caràcter gratuït, de l’esmentat 
habitatge gestionat per l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona; 
i FACULTAR el Sr. Jordi Ayala Roqueta, Gerent de Presidència i Economia, per a la seva 
signatura. 
 

31. –  (3-064/2019) APROVAR l’expedient núm. 3-064/2019 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018 per a l’exercici 2019, per import de 
342.714,89 euros, per fer front a les diverses actuacions inversores, de diversos 
executors, informades en Comissió de Govern de 28 de març de 2019, de conformitat 
amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable núm. 19032791; i PUBLICAR aquest acord a la 
Gaseta Municipal. 
 

32. –  (3-066/2019) APROVAR l’expedient núm.3-066/2019 de modificacions de crèdit, 
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018 prorrogat per a l’exercici 2019, derivat 
del conveni de l’Ajuntament de Barcelona amb la Comunitat de Propietaris del 
Pàrquing del c) Joan Cortada, 8 de Barcelona, en base a la recaptació de l’ingrés (AR) 
comptabilitzat en data 20 de març de 2019. Aquesta generació dona cobertura 
pressupostària a l’actuació inversora P.07.6110.01 “Plaça Joan Cortada. 
Reurbanització” informada en Comissió de Govern de data 4 d’abril de 2019, per un 
import total de 8.357.31 euros, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable 19032995; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte 
d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 
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33. –  (3-067/2019) APROVAR l’expedient núm.3-067/2019 de modificacions de crèdit, 

consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018 prorrogat per a l’exercici 2019, d’acord 
amb els ingressos provinents de la Comissió Europea, per atendre despeses derivades 
del Conveni del projecte SPEA (Smart Procurement European Alliance) de20 d’agost 
de 2012, per un import total de 78.850,90 euros, de conformitat amb la documentació 
i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable 19033095; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte 
d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 
 

34. –  (3-068/2019) APROVAR l’expedient núm.3-068/2019 de modificacions de crèdit, 
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018 prorrogat per a l’exercici 2019, d’acord 
amb els ingressos provinents de l’Institut Municipal de Serveis Socials, per atendre 
despeses derivades del Programa PAIPEM, per un import total de 13.685,00 euros, de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries 
que consta a l’expedient, referència comptable 19033195; i PUBLICAR aquest acord a 
la Gaseta Municipal. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió d’Economia i 
Hisenda. 
 

35. –  (3-069/2019) APROVAR l’expedient núm.3-069/2019 de modificacions de crèdit, 
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018 prorrogat per a l’exercici 2019, d’acord 
amb els ingressos provinents de la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i pensions de 
Barcelona “La Caixa”, per atendre despeses derivades del Pla Barcelona Ciència segons 
Conveni signat amb data 21 de gener de 2019, per un import total de 199.990,00 
euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 19040195; i PUBLICAR 
aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió 
d’Economia i Hisenda. 
 

36. –  (3-070/2019) APROVAR l’expedient núm. 3-070/2019 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018 per a l’exercici 2019, d’import 
970.650,37 euros, per atendre transferències de crèdit de diversos orgànics de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries 
que consta a l’expedient, referència comptable núm. 19040191; i PUBLICAR aquest 
acord a la Gaseta Municipal. 
 
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 
 

37. –  (18003581 (0922/18) APROVAR, amb número de contracte 18003581 i número 
d’expedient 0922/18, el Plec de Clàusules Administratives particulars i el Plec de 
Clàusules Tècniques de l’Acord Marc que té per objecte els serveis de dinamització de 
processos participatius de l’Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació 
pública sostenible. CONVOCAR procediment obert amb tramitació ordinària, a 
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l'empara de l'article 219 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (LCSP). DONAR compte d’aquest acord a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
 
S'HA RETIRAT la proposta precedent. 
 

38. –  (19000942 (0282/19)) INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis de 
desenvolupament i gestió del Programa BCN Interculturalitat (PROGBI), amb mesures 
de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 19000942, mitjançant 
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost 
base de licitació de 1.872.164,72 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 3.094.487,14 
euros; 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 1.547.243,57 euros i import 
de l'IVA de 324.921,15 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 donades les característiques del contracte. DONAR COMPTE d'aquest acord a 
la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
 

39. –  (522/19) APROVAR la convocatòria 2019 per a l’atorgament de subvencions per a 
l’arranjament i adequació de locals de caire cultural de les entitats representatives 
d’altres ciutats i comunitats autònomes amb seu social a la ciutat de Barcelona, d’ 
acord amb les Bases generals aprovades per acord de la Comissió de Govern de 18 de 
maig de 2017 i publicades al BOP el 31 de maig de 2017. CONVOCAR i ESTABLIR un 
termini de presentació de sol·licituds de 20 dies hàbils a iniciar el dia següent al de la 
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona; 
AUTORITZAR la despesa de 150.000,00 euros amb càrrec a la partida 0801-78051-
15131 del pressupost de 2019; PUBLICAR la convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, al web municipal, al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament de 
Barcelona i a la Gaseta Municipal. 
 

40. –  (19S05787 (0525/19)) ATORGAR una subvenció a l'Associació Dinamitzadora de la 
Xarxa Feminista, amb NIF G60799418, per un import de 31.050,00 euros, per al 
desenvolupament del projecte "Juntes som més fortes. Cap pas enrere en els drets de 
les dones", d'acord amb allò previst en l'article 6.2 de la Normativa General 
Reguladora de les Subvencions aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 
2010. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública donada la excepcionalitat que 
concorre en el projecte. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la 
despesa per un import de 31.050,00 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es 
indicats en aquest mateix document, a favor de l'Associació Dinamitzadora de la Xarxa 
Feminista, amb NIF G60799418, per al desenvolupament del projecte "Juntes som 
més fortes. Cap pas enrere en els drets de les dones". REQUERIR l'entitat beneficiària 
per tal que presenti la justificació dels fons rebuts en data màxima 31 de març de 
2020, així com el balanç econòmic i la memòria de funcionament de l'activitat 
subvencionada. Aquest haurà de contenir la memòria d'actuació amb indicació de les 



CG 14/19  26/34 
 

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. 
 

41. –  (19XC0100 (0558/19)) APROVAR l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona i les entitats, Economat Social, Associació per l’impuls dels Supermercats 
Cooperatius i el Mercat Social, Xarxa d’Economia Solidària, Fòrum Social Mundial 
d’Economies Transformadores, i Som Connexió SCCL per a la utilització i impuls de la 
plataforma Decidim entre les entitats d’economia social i solidària. FACULTAR  la lma. 
Sra. Gala Pin Ferrando, regidora de Participació i Districtes i l'lm. Sr. Álvaro Porro 
González, Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum per la 
signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots els documents que se’n puguin 
derivar. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció. 
 
Districte de Ciutat Vella 
 

42. –  (20186000) APROVAR, la modificació del contracte d'obres número 17006609 que té 
per objecte la reposició de la vorera del costat dels edificis del passeig Joan de Borbó 
al barri de la Barceloneta de Barcelona (fase 1), pels motius indicats en l'informe emès 
pel director facultatiu de l'obra de 18 de març de 2019, d'acord amb el previst a la 
clàusula 20 del Plec de Clàusules Administratives Particulars i l'article 107 del TRLCSP, i 
procedir a la substitució de les unitats d'obres previstes en el projecte indicades a 
l'esmentat informe de conformitat amb l'article 97 i 158 ambdós del Reial Decret 
1098/2001. APROVAR la incorporació i execució de les unitats no previstes per un 
import de 15.026,92 euros (IVA inclòs) dels quals 12.418,94 euros corresponen al preu 
net i 2.607,98 euros a l'IVA. DECLARAR que aquesta modificació del contracte d'obres 
no comporta la modificació del projecte en el sentit establert al Decret 179/1995, per 
la qual cosa no requereix la suspensió de les obres ni tramitació de modificació del 
projecte. INCORPORAR la relació de preus contradictoris indicats a l'informe del 
director facultatiu amb la conformitat del contractista. APROVAR els increments dels 
amidaments en algunes partides contemplades en el projecte adjudicat, pels motius 
indicats en l'informe emès pel director facultatiu de l'obra de 25 de març de 2019, 
d'acord amb el previst a la clàusula 20 del Plec de Clàusules Administratives Particulars 
i l'article 234 del TRLCSP. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa del 
contracte, per un import de 43.838,65 euros (IVA inclòs), dels quals 36.230,29 euros 
corresponen al preu net i 7.608,36 euros a l'IVA, amb càrrec a la partida i al pressupost 
que s'indiquen en aquest document; i DISPOSAR-LA a favor de INGEVIA 2008 SL amb 
NIF B61420352. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats. DONAR-NE compte a la 
Comissió de presidencia, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
 
Districte de l’Eixample 
 

43. –  (20199205) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 
l’Associació Xarxa Dos Deu Millora Barri Sagrada Família, amb NIF G66160763, per la 
gestió Cívica de l'Equipament situat al c. Padilla 208-210 planta baixa,  que 
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instrumenta l’atorgament d’una subvenció mitjançant concessió directa amb caràcter 
nominatiu, de conformitat amb els articles 22.2.a) 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 132.000 euros. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 132.000,00 euros equivalent al 
100% del cost total del projecte per l’import de 66.000,00 euros l’any 2019 i 66.000 
euros per l’any 2020 amb càrrec als pressupostos i partides indicats en aquest mateix 
document, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost 
posterior a l’actual a favor de l’Associació Xarxa Dos Deu Millora Barri Sagrada Família, 
amb NIF G66160763. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que, en el termini 
màxim  de 6 mesos a partir del pagament de la subvenció, presenti el balanç econòmic 
i la memòria de funcionament d’aquesta i justificació dels fons rebuts. FACULTAR l'lm. 
Sr. Gerardo Pisarello Prados, regidor del Districte de l’Eixample, per a la signatura del 
present conveni. DONAR-NE compte a la Comissió Drets Socials, Cultura i Esports. 
 

44. –  (20199203) INICIAR l’expedient per a la contractació de la concessió del servei especial 
de l’Annex IV referent a la Gestió i explotació del Centre cívic Urgell i Casal infantil 
Urgell del Districte de l’Eixample, amb núm 19C00006, mitjançant tramitació 
ordinària, amb la utilització del procediment restringit segons art 160 i següents de la 
Llei 9/2017 de contractes del sector públic  i no subjecte a la regulació harmonitzada 
d’acord amb l’art 20 de la mateixa llei i amb una contractació pública sostenible 
d’acord amb el Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017, amb un pressupost base de 
licitació de 819.422,00 euros i un valor estimat de 3.201.375,20 euros.  APROVAR les 
actuacions preparatòries efectuades, el Plec de clàusules administratives particulars i 
el Plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte;  PUBLICAR i CONVOCAR la 
licitació per a la seva adjudicació mitjançant Anunci previ al DOUE i Anunci al perfil del 
contractant, d’acord amb la disposició addicional 36, article 135.4 i 5 de la 
LCSP.  AUTORITZAR la despesa del contracte per un import de 819.422,00 euros, en 
concepte d’aportació màxima de la subvenció 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.  DONAR-NE 
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
 
Districte d’Horta-Guinardó 
 

45. –  (18002495L01) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 18002495L01, LOT-1, que 
té per objecte la gestió integral i l’administració de les ludoteques Arimel i El Galliner, 
del Districte d’Horta-Guinardó, a l’empresa Fundació Catalana de l’Esplai, amb CIF 
G61096368, d’acord a l’art. 84 del RD 1098/2001 Regl. Gral de la LCSP, ates que l’ 
oferta econòmica presentada conte un error, reconegut pel propi licitador, que fa 
inviable la seva proposta, motiu pel que l’oferta ha de ser rebutjada. ADJUDICAR el 
contracte núm. 18002495L01, LOT 1, que té per objecte la gestió integral i 
l’administració de les ludoteques Arimel i El Galliner, del Districte d’Horta-Guinardó, a 
Incoop SCCL (abans Encis SCCL) amb CIF F60137411, amb una oferta econòmica de 
384.891,17 euros, exclòs d’IVA, de conformitat amb la proposta de valoració i 
classificació continguda en l'expedient en ser considerada l'oferta més avantatjosa. 
L’esmentada quantitat es redueix en 48.111,40 euros, atès l’endarreriment en la 
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tramitació del contracte, respecte al previst en la clàusula 15 del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, pel període no executat de l’1 de gener de 2019 a l’1 
d’abril de 2019 i sense perjudici d’una posterior reducció en funció de l’inici efectiu de 
l’execució. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari amb càrrec a les partides i als 
pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document la quantitat de 336.779,76 
euros, exempt d’IVA, atès que l’adjudicatari esta exempt d’IVA, sotmès a la condició 
suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posteriors a 
l'actual. 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 quan 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. DONAR compte d'aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports. 
 

46. –  (18002495L01) ALLIBERAR la quantitat de 150.883,40 euros (IVA inclòs), del contracte 
18002495L01 que té per objecte la gestió integral i l’administració de les ludoteques 
Arimel i El Galliner, del Districte d’Horta-Guinardó, el qual ha estat adjudicat a 
l'empresa Incoop SCCL (abans Encis SCCL), amb NIF F60137411, i  retornar-lo a les 
partides i exercicis que s'indiquen en aquest document. Els conceptes per 
l’alliberament són 18.136,24 euros per la baixa en la licitació, 84.635,76 euros ates 
l’exempció d’IVA de l’adjudicatari i 48.111,40 euros atès l’endarreriment en la 
tramitació del contracte, respecte al previst en la clàusula 15 del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, pel període no executat de l’1 de gener de 2019 a l’1 
d’abril de 2019, i sense perjudici d’una posterior reducció en funció de l’inici efectiu de 
l’execució.  DONAR compte d'aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura 
i Esports. 
 

47. –  (18002495L02) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 18002495L02, LOT 2, que 
té per objecte la gestió integral i l’administració dels casals infantils Guinardó, La 
Torre, Teixonera i L’Ànec, del Districte d’Horta-Guinardó, a l’empresa Fundació 
Catalana de l’Esplai, amb CIF G61096368, d’acord a l’art. 84 del RD 1098/2001 Regl. 
Gral de la LCSP, ates que l’ oferta econòmica presentada conte un error, reconegut pel 
propi licitador, que fa inviable la seva proposta, motiu pel que l’oferta ha de ser 
rebutjada. ADJUDICAR el contracte núm. 18002495L02, LOT 2, que té per objecte 
gestió integral i l’administració dels casals infantils Guinardó, La Torre, Teixonera i 
L’Ànec, del Districte d’Horta-Guinardó, a Incoop SCCL (abans Encis SCCL) amb CIF 
F60137411, amb una oferta econòmica de 673.823,03 euros, exclòs d’IVA, de 
conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient en 
ser considerada l'oferta més avantatjosa. L’esmentada quantitat es redueix en 
84.227,89 euros, atès l’endarreriment en la tramitació del contracte, respecte al 
previst en la clàusula 15 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, pel període 
no executat de l’1 de gener de 2019 a l’1 d’abril de 2019 i sense perjudici d’una 
posterior reducció en funció de l’inici efectiu de l’execució. DISPOSAR a favor de 
l'adjudicatari amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest 
mateix document la quantitat de 589.595,14 euros, exempt d’IVA, atès que 
l’adjudicatari esta exempt d’IVA, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit 
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adequat i suficient en el/s pressupost/os posteriors a l'actual. 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 
quan 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. DONAR 
compte d'aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
 

48. –  (18002495L02) ALLIBERAR la quantitat de 268.642,60 euros (IVA inclòs), del contracte 
18002495L02 que té per objecte gestió integral i l’administració dels casals infantils 
Guinardó, La Torre, Teixonera i L’Ànec, del Districte d’Horta-Guinardó, el qual ha estat 
adjudicat a l'empresa Incoop SCCL (abans Encis SCCL), amb NIF F60137411, i retornar-
lo a les partides i exercicis que s'indiquen en aquest document. Els conceptes de 
l’alliberament són 35.464,36€ per la baixa en la licitació, 148.950,36€ ates l’exempció 
d’IVA de l’adjudicatari i 84.227,88€ atès l’endarreriment en la tramitació del contracte, 
respecte al previst en la clàusula 15 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, 
pel període no executat de l’1 de gener de 2019 a l’1 d’abril de 2019 i sense perjudici 
d’una posterior reducció en funció de l’inici efectiu de l’execució. DONAR compte 
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
 

49. –  (19000863) INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis de gestió, direcció, 
promoció, dinamització i organització de les activitats de caire cultural, artístic, de 
lleure i sociocultural del Centre Cívic Casa Groga i de la Ludoteca Casa Groga, que 
inclou un servei de bar-cafeteria, situat a la plaça Meguidó s/n i av. Jordà, 27 del barri 
de Sant Genís del districte d’Horta-Guinardó, amb núm. de contracte 19000863, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un 
pressupost base de licitació de 886.584,00 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 
1.472.317,45 euros; 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 732.714,05 euros i import 
de l'IVA de 153.869,95 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient 
en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR compte d'aquesta resolució a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
 
Districte de Nou Barris 
 

50. –  (08-17-SJ-0011) PRORROGAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona, Districte de Nou Barris i la Societat Catalana d’Educació ambiental, amb NIF 
G58037862, per a la realització del Programa de dinamització ambiental a Trinitat 
Nova-Nou Barris, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció excepcional, 
mitjançant concessió directa, per un import de 50.000,00 euros, equivalent al 80% del 
cost total del projecte (62.500,00 euros) i pel període de l’1 de maig de 2019 fins al 30 
d’abril de 2020, 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 aprovada pel Consell Plenari el 17 de 



CG 14/19  30/34 
 

desembre de 2010. AUTORITZAR I DISPOSAR la depesa per un import de 50.000,00 
euros, amb càrrec a la partida 489.03-172.21-06.08 del pressupost per l’any 2019, a 
favor de l’entitat Societat Catalana d’Educació ambiental, amb NIF G58037862, per 
subvencionar l’execució del projecte esmentat. DECLARAR la no-inclusió en 
convocatòria pública per raons d'interès públic justificades a l'informe que consta a 
l'expedient. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 
mesos a partir de la data de finalització del projecte subvencionat, presenti el balanç 
econòmic i la memòria de funcionament d'aquesta, justificació dels fons rebuts i 
l'informe d'auditoria.  FACULTAR la Ima. Sra. Janet Sanz Cid, regidora del Districte de 
Nou Barris, per a la signatura del present conveni. DONAR compte a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 
 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 

51. –  (20160150) APROVAR els preus contradictoris que es relacionen a l’acta del 7 de març 
de 2019 que incorpora l’expedient, relatiu al contracte 16000643 de serveis de 
Manteniment integral dels túnels de Barcelona (2016-2020), i el foment de l'ocupació 
de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral adjudicat per Acord 
de la Comissió de Govern de 29 de desembre de 2016, a la empresa "Aeronaval 
Construcciones e Instalaciones, SA", en virtut del que disposa l’article 107.1 a) del R.D. 
Leg. 3/2011 de 14 de novembre, Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i 
de conformitat amb la proposta formulada pel servei tècnic municipal responsable del 
contracte i acceptada per l’adjudicatari. INCORPORAR els nous preus aprovats a la 
relació de preus unitaris del contracte. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats 
 

52. –  (20190006) INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis de manteniment i 
reparació dels controls d’accessos a la ciutat de Barcelona durant el període (octubre 
2019-setembre 2021), amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de 
contracte 18005055, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, amb un pressupost base de licitació d'1.400.000,00 euros (IVA 
inclòs) i un valor estimat d'1.190.082,65 euros; 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 
1.157.024,79 euros i import de l'IVA de 242.975,21 euros; condicionada a l'existència 
de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s. DECLARAR la 
improcedència de la revisió de preus amb motiu de l'art. 103 de la LCSP. DONAR 
compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 
 
Districte de Ciutat Vella 
 

53. –  (19PL16701) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació del nou 
equipament assitencial al solar del carrer Mestres Casals i Martorell 2-16, al barri de 
Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera, d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LO al públic pel 
termini d’un mes; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i 
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DONAR compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 
 

54. –  (18PL16649) SUSPENDRE l’aprovació inicial, de conformitat amb l’article 89.2 del Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), del Pla Especial 
Urbanístic per a la regulació del nou equipament sanitari-assistencial a l'Església de la 
Casa de la Misericòrdia situada al carrer de Montalegre 4, al barri del Raval, Districte 
de Ciutat Vella, promogut pel Servei Català de la Salut; atesa la sol·licitud presentada 
per un representant de l’entitat promotora del pla, d’acord amb els fonaments 
indicats a l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que consta a l’expedient i 
es dóna per reproduït a efectes de motivació; ADVERTIR als promotors del Pla, de 
conformitat amb l’article 95.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, que disposen d’un termini de 
tres mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació d’aquest acord, per 
instar la tramitació del planejament de referència d’acord amb allò disposat a 
l’informe de referència; en cas que no ho facin, es declararà la caducitat de l’expedient 
administratiu i es procedirà a l’arxiu de les actuacions; i NOTIFICAR el present acord als 
promotors del Pla. 
 
Districte de les Corts 
 

55. –  (19SD0003P) APROVAR inicialment, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta 
Municipal de Barcelona, el “Projecte d’urbanització en l’àmbit dels terrenys del Futbol 
Club Barcelona, Espai Barça”, al Districte de les Corts, de la Modificació del Pla General 
Metropolità en l’àmbit dels terrenys del FC Barcelona (aprovada per acord de la 
Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona de 15 de maig de 2018, publicat als efectes de 
la seva executivitat en el DOGC núm. 7643 de 15/06/2018) d’acord amb l’Informe 
Tècnic del Projecte (amb classificació B) de 26 de març de 2019 que figura a 
l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, promogut per 
Futbol Club Barcelona, amb un pressupost de 34.663.462,86 euros (el 21% de l’impost 
del valor Afegit (IVA) inclòs, d’acord amb el que estableixen els articles 89.6 i 119.2 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme. SOTMETRE’L al tràmit d'informació pública durant el termini d’un mes, 
termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents, 
mitjançant la inserció de l‘acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), 
i en un dels diaris de més circulació de Catalunya. NOTIFICAR el present acord als 
interessants. DONAR compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 
 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
 

56. –  (18PL16594) DECLARAR la caducitat de conformitat amb l’article 95.1 de la llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, de la tramitació del Pla de Millora Urbana per a l'ordenació de la parcel·la 
del carrer Brusi 94-100 per a la implantació d'habitatges de lloguer de diversitat social 
i d’edats, promogut per la Comunitat Evangèlica de parla alemanya de Barcelona; 
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 
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acord als promotors del Pla; i PROCEDIR a l’arxiu de les actuacions. 
 

57. –  (18PL16599) DECLARAR la caducitat, de conformitat amb l’article 95.1 de la llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, de la tramitació del Pla de Millora Urbana per a l'emplaçament d'un 
aparcament soterrat en zona de verd privat clau 8a, al Col·legi Major Universitari 
Monterols, promogut pel Col·legi Major Universitari Monterols; 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 Nou Barris 
 

58. –  (17PL16502) DECLARAR LA CADUCITAT, de conformitat amb l’article 95.1 de la llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, de la tramitació del Pla Especial Urbanístic de l'equipament del carrer 
Escultor Ordóñez 129-169, promogut per Elysius Europa SL.; 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 Martí 
 

59. –  (19SD0041 P) APROVAR INICIALMENT, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Projecte d’Urbanització del sòl qualificat 6b i 5b del Pla de 
Millora Urbana de l’illa delimitada pels carrers d’Àvila, Almogàvers, Badajoz i Pere IV 
del Districte de Sant Martí (aprovat definitivament pel Plenari del Consell Municipal, 
en sessió celebrada el dia 22 de febrer de 2019 i publicat als efectes de la seva 
executivitat al BOP d’1/04/2019) d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (amb 
classificació B) de 7 de març de 2019 que figura a l’expedient administratiu i que a 
aquests efectes es dona per reproduït, promogut per la Junta de Compensació del 
Polígon 1 del PMU de l’àmbit abans referit amb un pressupost de 443.553,33 euros, el 
21% de l’impost del valor Afegit (IVA) inclòs d’acord amb el que estableixen els articles 
89.6 i 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme. SOTMETRE’L al tràmit d'informació pública durant el termini 
d’un mes, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions 
pertinents, mitjançant la inserció de l‘acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB), i en un dels diari de més circulació de Catalunya. NOTIFICAR el 
present acord als interessants. DONAR compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat. 
 

60. –  (17gu05) ESTIMAR en part els recursos potestatius de reposició formulats pels Srs. 
Antonio Villalba Vernal i Adolfina Guerrero Jiménez; Enrique Fradera Ventura i Núria 
Tibau Cusó; Josefina Alier Uriach; Jaime Fradera Ventura i Palmira Romeu Hinojosa; 
Dionisio Ruibal de Vigo en nom i representació de l’entitat mercantil Ruibal Losada, 
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SA; Montserrat Ferrer Ribas en nom i representació de l’entitat mercantil Aqua Rifer, 
SA; DESESTIMAR el recurs potestatiu de reposició formulat pels Srs. Francisco Cubel 
Aguirre i Montserrat Creus Llobet, contra l’acord de la Comissió de Govern de 8 de 
novembre de 2018, de resolució de les al·legacions i d’aprovació definitiva del text 
refós del Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, del 
Polígon d’actuació urbanística delimitat en el Pla de millora urbana de l'àmbit comprès 
entre els carrers Guipúscoa, Ca N'Oliva, de Binèfar i el límit del terme municipal de 
Sant Adrià del Besòs, en el sentit que, justificadament i raonada, figura en l’informe 
del Departament de reparcel·lacions de la Direcció de serveis de gestió urbanística de 
l’Institut municipal d’urbanisme, de 27 de març de 2019, que consta en l’expedient i 
que es dona per íntegrament reproduït. MANIFESTAR que les correccions del text 
refós del Projecte de reparcel·lació derivades dels recursos potestatius de reposició 
que s’estimen en part, en els termes continguts en l’informe esmentat de la Direcció 
de serveis de gestió urbanística, s’han introduït en el Text refós al qual es dona 
conformitat. NOTIFICAR-HO personalment als recurrents. DONAR compte a la 
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 
 

61. –  (10BC 2018/153) APROVAR definitivament el Projecte de millora funcional 
(ultrapassament) del dic de recer al Port Olímpic de Barcelona al Districte de Sant 
Martí, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic de Projecte (ITP) que figura 
a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un 
pressupost de 10.632.224,93 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, a 
l'empara de 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 (TRLMRLC); i PUBLICAR 
aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un dels diaris 
de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de 
l’Ajuntament. 
 
b) Mocions 
 
ÀREA D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS INTERNACIONALS 
 

1. –  (151/2019) MODIFICAR l'acord aprovat per la Comissió de Govern en data 28 de març 
de 2019, que modificava les bases del procés de selecció per a la cobertura de 60 
places d’agent de la Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant 
concurs específic de mobilitat interadministrativa aprovat per la Comissió de Govern, 
en sessió celebrada el 21 de febrer de 2019, i publicades al BOPB de 27 de febrer 
2019, i al DOGC núm. 7829, de 13 de març de 2019, en el sentit de transcriure 
l'esmentada modificació: A la base  7.2.1.4, apartat corresponent al català superior a 
l’exigit a la convocatòria, On diu: “Català superior a l’exigit a la categoria, fins a 1 punt: 
Nivell C o C1: 0,5 punts; Nivell D o C2: 0,75 punts; Només es valorarà el nivell 
superior”. Ha de dir: “Català superior a l’exigit a la categoria, fins a 1punt: Nivell C o 
C1: 0,5 punts; Nivell D o C2, 1 punt; Només es valorarà el nivell superior”; MODIFICAR 
per error material les bases de l'esmentat procés en el sentit següent: A la 
base  7.2.1.2, apartat corresponent a titulacions acadèmiques, On diu: “Títol de 
batxillerat, tècnic/a superior de CFGS, tècnic/a especialista de FP II, grau equivalent o 
superior, 0,50 punts; Accés a la Universitat + matrícula 1r,0,50 punts”; Ha de dir: “Títol 
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de batxillerat, tècnic/a superior de CFGS, tècnic/a especialista de FP II, equivalents o 
superiors, 0,50 punts”; DONAR compte del present acord a la Comissió de Presidència, 
Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
 
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 
 

2. –  (s/n) SOL·LICITAR al conjunt dels grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, 
vist  l’article 117.1 del Reglament del Parlament de Catalunya que permet que els 
grups parlamentaris mitjançant escrit adreçat a la mesa de la comissió puguin 
proposar l’audiència a aquelles persones o ens que es considerin, que proposin la 
compareixença de l’Ajuntament de Barcelona en la tramitació del Projecte de llei per a 
la igualtat de tracte i la no-discriminació, atès que l’Ajuntament de Barcelona té la 
voluntat d’aportar unes propostes de millora de la norma per enfortir el règim 
especial de la ciutat i millorar els drets de la ciutadania; i NOTIFICAR el present acord 
als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, als efectes oportuns. 
 
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 13,30 
hores. 


