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Ref:CG 10/18 

 
 
 ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió ordinària de 15 de març de 2018. 
 
 Aprovació de l'acta de la sessió de 9 de març de 2018. 
 

Part Decisòria 
 
ALCALDIA 

 
1.-  (20184182) INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis de suport a la gestió de 

mesures educatives i prestacions en benefici a la comunitat, substitutòries de sancions 
administratives i penals, a la ciutat de Barcelona, amb mesures de contractació pública 
sostenible, amb núm. de contracte 18001095, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització 
del procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 464.524,64 euros, IVA inclòs. 
APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives 
particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte. CONVOCAR la licitació 
per a la seva adjudicació. AUTORITZAR l'esmentada quantitat amb càrrec a la partida 0401 
22719 13221 dels pressupostos 2018, 2019 i 2020, amb el següent desglossament: pressupost 
net 383.904,66 euros; tipus impositiu del 21 % d'IVA, i import de l'IVA de 80.619,98 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. 

 
2.-  (233/2017 DSAJ) APROVAR el conveni de col·laboració amb l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 

Barcelona que té per objecte la creació d’una Comissió Mixta formada per membres de 
l’esmentat Col·legi i de la Guàrdia Urbana de Barcelona, amb la finalitat de facilitar la 
comunicació entre ambdues institucions. FACULTAR el Sr. Jordi Samsó i Huerta, gerent de 
Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat conveni així 
com la de tots els documents que se'n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, 
Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 
ÀREA D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS INTERNACIONALS 

 
3.-  (1063/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Ramon Torrents Munt (mat. 

71194) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional de 
Tècnic Superior en Dret, amb destinació al Departament de Serveis Jurídics  de la Gerència de 
Drets Socials, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 3 (80.30.SJ.10), i l’activitat pública com a 
professor associat a temps parcial de la Universitat Pompeu Fabra, per al curs acadèmic 2017-
2018 des del 14 d'octubre de 2017 fins al 10 de juliol de 2018. 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. 
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4.-  (1145/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Jordi Guerrero Nievas (mat. 

23325) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria 
professional d’Inspector de la Guàrdia Urbana (codi 60.10.GU.10), amb destinació a la Unitat de 
Suport Policial, de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a professor de 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya per la formació 
impartida l’any 2017 (95 hores lectives). Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents 
de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les 
Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats 
del personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern 
de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització 
habitual de funcions docents en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el 
marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de 
Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament 
de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30 d'abril de 2016). L’activitat docent desenvolupada segons 
la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a l’activitat 
municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
5.-  (1319/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. David Ropero Rendón (mat. 

74530) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional de 
Tècnic Mitjà d’Infermeria SPEIS (codi lloc: (80.30.PE.60), i adscrit al Parc de Montjuïc, de la 
Gerència de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a professor a l’Escola de Bombers i 
Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la 
Generalitat de Catalunya amb una dedicació de 150 hores en l’any 2017. Aquesta autorització 
s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 
Personal al Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en 
l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que 
declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de l'Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de 
Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del personal 
que presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30 d'abril de 2016). 
L’activitat docent desenvolupada segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no 
podrà afectar la dedicació a l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi 
de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
6.-  (68/2018)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Albert Salarich Estruch (mat. 76201) 

entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional de Tècnic 
Superior en Informació, amb destinació al Departament de Comunicació del Districte de Sants-
Montjuïc, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 3 (80.30.GA.40), i l’activitat privada per compte 
propi com a administrador de l’entitat mercantil IUREXA, SA. 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 
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circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
7.-  (69/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Marcos Pérez Batlle (mat. 76202) 

entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional de Tècnic 
Superior en Organització, amb destinació a la Direcció de Serveis Generals de la Gerència de 
Recursos, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 3 (80.30.GA.70), i l’activitat pública com a 
professor associat a temps parcial de l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de 
Castelldefels (EETAC) de la Universitat Politècnica de Catalunya, per al curs acadèmic 2017-
2018 des de l'1 de setembre de 2017 fins al 31 d'agost de 2018. 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. 

 
8.-  (89/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Joan Maestre Besonías (mat. 27332) 

entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria professional de 
Caporal SPEIS (codi lloc: (61.10.PE.10), i adscrit al Parc de Llevant, de la Gerència de Seguretat 
i Prevenció, i l’activitat pública com a professor a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de 
Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya 
amb una dedicació de 150 hores en l’any 2018. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i 
següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les 
Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats 
del personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern 
de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització 
habitual de funcions docents en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el 
marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de 
Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament 
de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30 d'abril de 2016). L’activitat docent desenvolupada segons 
la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a l’activitat 
municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
9.-  (91/2018)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Lluis López Cuadradas (mat. 24666) 

entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria professional de 
Sergent SPEIS (codi lloc: (60.50.PE.10), i adscrit al Parc de Llevant, de la Gerència de Seguretat 
i Prevenció, i l’activitat pública com a professor a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de 
Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya 
amb una dedicació de 150 hores l’any 2018. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i 
següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les 
Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats 
del personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern 
de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització 
habitual de funcions docents en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el 
marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de 
Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament 
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de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30 d'abril de 2016). L’activitat docent desenvolupada segons 
la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a l’activitat 
municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
10.-  (92/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Israel Caldera Alonso (mat. 24519) 

entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria professional de 
Caporal SPEIS (codi lloc: (61.10.PE.10)), i adscrit al Parc de Llevant, de la Gerència de 
Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a professor a l’Escola de Bombers i Protecció Civil 
de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de 
Catalunya amb una dedicació de 150 hores en l’any 2018. Aquesta autorització s’empara en 
l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al 
Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la 
Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que declara d’interès 
públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i 
l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a 
l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30 d'abril de 2016). L’activitat docent 
desenvolupada segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la 
dedicació a l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de 
treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
11.-  (93/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Albert De Llanza Cullell (mat. 27842) 

entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria professional de 
Bomber SPEIS (codi lloc: 92.10.PE.20), i adscrit al Parc de Sant Andreu, de la Gerència de 
Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a professor a l’Escola de Bombers i Protecció Civil 
de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de 
Catalunya amb una dedicació de 150 hores l’any 2018. Aquesta autorització s’empara en l’article 
3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de 
les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la 
Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que declara d’interès 
públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i 
l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a 
l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada 
segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a l’activitat 
municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
12.-  (94/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Sergio Martínez Campos (mat. 

24675) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria 
professional de Caporal SPEIS (codi lloc: 61.10.PE.10), i adscrit al Parc de Bombers de Montjuïc, 
de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a professor a l’Escola de 
Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de 
la Generalitat de Catalunya amb una dedicació de 150 hores en l’any 2018. Aquesta autorització 
s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 
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Personal al Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en 
l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que 
declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de l'Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de 
Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del personal 
que presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30 d'abril de 2016). 
L’activitat docent desenvolupada segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no 
podrà afectar la dedicació a l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi 
de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
13.-  (95/2018)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Carles Gimeno Gallén (mat. 22550) 

entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria professional de 
Caporal SPEIS (codi lloc: 61.10.PE.10), i adscrit al Parc de la Vall d'Hebrón, de la Gerència de 
Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a professor a l’Escola de Bombers i Protecció Civil 
de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de 
Catalunya amb una dedicació de 150 hores en l’any 2018. Aquesta autorització s’empara en 
l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al 
Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la 
Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que declara d’interès 
públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i 
l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a 
l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30 d'abril de 2016). L’activitat docent 
desenvolupada segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la 
dedicació a l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de 
treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
14.-  (96/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. José Gimeno Gallén (mat. 22558) 

entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria professional de 
Sergent SPEIS (codi lloc: 60.50.PE.10), i adscrit al Parc de Bombers de Montjuïc, de la Gerència 
de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a professor a l’Escola de Bombers i Protecció 
Civil de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de 
Catalunya amb una dedicació de 150 hores en l’any 2018. Aquesta autorització s’empara en 
l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al 
Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la 
Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que declara d’interès 
públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i 
l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a 
l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30 d'abril 2016). L’activitat docent 
desenvolupada segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la 
dedicació a l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de 
treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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15.-  (97/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Carlos De Francisco Sans (mat. 
25307) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria 
professional de Caporal SPEIS (codi lloc: 61.10.PE.10), i adscrit al Parc de Llevant, de la 
Gerència de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a professor a l’Escola de Bombers i 
Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la 
Generalitat de Catalunya amb una dedicació de 150 hores en l’any 2018. Aquesta autorització 
s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 
Personal al Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en 
l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que 
declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de l'Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de 
Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del personal 
que presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30 d'abril de 2016). 
L’activitat docent desenvolupada segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no 
podrà afectar la dedicació a l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi 
de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
16.-  (98/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. José Luis Cantarero Valdés (mat. 

22561) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria 
professional de Bomber SPEIS (codi lloc: 92.10.PE.20), i adscrit al Parc de Bombers de Montjuïc, 
de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a professor a l’Escola de 
Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de 
la Generalitat de Catalunya amb una dedicació de 150 hores en l’any 2018. Aquesta autorització 
s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 
Personal al Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en 
l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que 
declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de l'Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de 
Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del personal 
que presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30 d'abril de 2016). 
L’activitat docent desenvolupada segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no 
podrà afectar la dedicació a l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi 
de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
17.-  (99/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Núria Molina Porto (mat. 21146) 

entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, amb la categoria professional de 
Tècnica Mitjana d’Infermeria SPEIS (codi lloc: (80.30.PE.60), i adscrita al Parc de l'Eixample, de 
la Gerència de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a professora a l’Escola de Bombers 
i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la 
Generalitat de Catalunya amb una dedicació de 150 hores en l’any 2018. Aquesta autorització 
s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 
Personal al Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en 
l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que 
declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de l'Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de 
Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del personal 
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que presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30 d'abril de 2016). 
L’activitat docent desenvolupada segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no 
podrà afectar la dedicació a l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi 
de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
18.-  (100/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Jordi Primo Cosp (mat. 25515) 

entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria professional de 
Bomber SPEIS (codi lloc: (92.10.PE.20), i adscrit al Parc de l'Eixample, de la Gerència de 
Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a professor a l’Escola de Bombers i Protecció Civil 
de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de 
Catalunya amb una dedicació de 150 hores en l’any 2018. Aquesta autorització s’empara en 
l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al 
Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la 
Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que declara d’interès 
públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i 
l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a 
l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 de 30 d'abril de 2016). L’activitat docent 
desenvolupada segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord, no podrà afectar la 
dedicació a l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de 
treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
19.-  (101/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Víctor Sans Garcia (mat. 25298) 

entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria professional de 
Bomber SPEIS (codi lloc: 92.10.PE.20), i adscrit al Parc de l'Eixample, de la Gerència de 
Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a professor a l’Escola de Bombers i Protecció Civil 
de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de 
Catalunya amb una dedicació de 150 hores en l’any 2018. Aquesta autorització s’empara en 
l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al 
Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la 
Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que declara d’interès 
públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i 
l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a 
l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada 
segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a l’activitat 
municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
20.-  (102/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Germán Moreno Pozo (mat. 22156) 

entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria professional de 
Sergent SPEIS (codi lloc: (60.50.PE.10), i adscrit al Parc de Llevant, de la Gerència de Seguretat 
i Prevenció, i l’activitat pública com a professor a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de 
Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya 
amb una dedicació de 150 hores en l’any 2018. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i 
següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les 
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Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats 
del personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern 
de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització 
habitual de funcions docents en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el 
marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de 
Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament 
de Barcelona (Gaseta núm. 13 de 30 d'abril de 2016). L’activitat docent desenvolupada segons la 
declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a l’activitat 
municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
21.-  (119/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Joan Carles Abellán Miró (mat. 

21393) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria 
professional de Sergent SPEIS (codi lloc: 60.50.PE.10), i adscrit al Parc de Bombers de Montjuïc, 
de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a professor a l’Escola de 
Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de 
la Generalitat de Catalunya amb una dedicació de 150 hores en l’any 2017. Aquesta autorització 
s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 
Personal al Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en 
l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que 
declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de l'Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de 
Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del personal 
que presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30 d'abril de 2016). 
L’activitat docent desenvolupada segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no 
podrà afectar la dedicació a l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi 
de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
22.-  (11/2018 IMEB) AUTORITZAR  la compatibilitat de la Sra. Mercè Lafarga Farrera (mat. 3001863) 

entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, amb la categoria professional d' 
Educadora d’Escola Bressol, amb destinació a l’EBM Can Caralleu de l’Institut Municipal 
d’Educació de Barcelona d’aquest Ajuntament, desenvolupant el lloc de treball de Direcció 
d’Escola Bressol (80.50.SE.20), amb les funcions pròpies d’un lloc base de la seva categoria, i 
l'activitat pública com a Professora Associada a la Universitat Autònoma de Barcelona, per al 
curs acadèmic 2017-2018 des de l'1 de setembre de 2017 fins el 31 d'agost de 2018. 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 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 o 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. 

 
23.-  (12/2018 IMEB) AUTORITZAR  la compatibilitat de la Sra. Patricia Guirado Castillo (mat. 

3005571) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria 
professional d'Educadora d’Escola Bressol, amb destinació a l’ EBM el Torrent de l’ Institut 
Municipal d’ Educació de Barcelona d’aquest Ajuntament, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 5 
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– 80.50.SE.10, i l’activitat privada per compte d’altri a Associació Comunitària Verdum, com a 
Educadora Social, des de l'1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2018. La dedicació 
professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 
l'Administració 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 o 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. 

 
24.-  (156/2018) DONAR compliment a la sentència núm. 72, de 19 de març de 2014, del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, confirmada per la sentència núm. 210/2014, de 
18 de febrer de 2015, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en la que s’estima el recurs 
contenciós administratiu núm. 164/2012 EE interposat pel funcionari de carrera, agent de la 
Guàrdia Urbana, Sr. Rosendo Marin Sabatell (mat. 22490) i en conseqüència, AUTORITZAR la 
compatibilitat sol·licitada pel Sr. Rosendo Marin Sabatell entre la seva activitat municipal i 
l’exercici de la professió d’advocat per compte propi amb els límits establerts en l’Acord de la 
Comissió de Govern, de 21 d’abril de 2016, d’aprovació dels condicionants i límits per autoritzar 
l’exercici d’una segona activitat privada com advocat als membres de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona. De conformitat amb l’esmentat Acord, no podrà exercir aquesta professió en les 
especialitats expressament prohibides: dret penal, dret administratiu, règim disciplinari en via 
contenciosa administrativa, règim sancionador de trànsit i de seguretat viària, conflictes veïnals ja 
siguin d’ordre penal, civil o administratiu i que tinguin origen al terme municipal de Barcelona o 
derivin dels factors c) i d) de l’esmentat Acord. No podrà ostentar, per sí mateix o mitjançant 
substitut, la representació i defensa d'interessos contraris als de la Corporació Municipal ni 
tampoc podrà assessorar, informar o desenvolupar les activitats pròpies de la professió en 
aquells assumptes o procediments en els que l'Ajuntament o els seus Organismes hi tinguin 
relació. 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 als límits i condicionants establerts en 
l’esmentat Acord de la Comissió de Govern, de 21 d’abril de 2016, a l’estricte compliment dels 
deures establerts en la Llei 16/1991, de les Policies Locals i en la LO 2/1986, de Forces i Cossos 
de de Seguretat de l’Estat així com, a les prohibicions i demés previsions que es contenen en la 
Llei 53/1984,  de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions 
Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat. Aquesta autorització comportarà la pèrdua del complement 
específic pel factor d’incompatibilitat durant la seva vigència. Aquesta autorització perdrà 
vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al 
mateix. En darrer lloc, atès que l’esmentat Acord de la Comissió de Govern, de 21 d’abril de 
2016, es troba “sub júdice”, la compatibilitat sol·licitada s’entén autoritzada sens perjudici de 
l’afectació que pugui resultar de la decisió de la sentència judicial definitiva. DONAR-NE compte 
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
25.-  (155/2018) DONAR compliment a la sentència núm. 318/2015, de 16 de desembre de 2015, del 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, confirmada per la sentència 47/2017, de 
25 de gener de 2017, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en la que s’estima el recurs 
contenciós administratiu interposat pel funcionari de carrera, agent de la Guàrdia Urbana, Sr. 
Juan Manuel Cecilia Ruiz (mat. 22491) i en conseqüència, AUTORITZAR la compatibilitat 
sol·licitada pel Sr. Cecilia entre la seva activitat municipal i l’exercici de la professió d’advocat per 
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compte propi amb els límits establerts en l’Acord de la Comissió de Govern, de 21 d’abril de 
2016, d’aprovació dels condicionants i límits per autoritzar l’exercici d’una segona activitat 
privada com advocat als membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona. De conformitat amb 
l’esmentat Acord no podrà exercir aquesta professió en les especialitats expressament 
prohibides: dret penal, dret administratiu, règim disciplinari en via contenciosa administrativa, 
règim sancionador de trànsit i de seguretat viària, conflictes veïnals ja siguin d’ordre penal, civil o 
administratiu i que tinguin origen al terme municipal de Barcelona o derivin dels factors c) i d) de 
l’esmentat Acord. No podrà ostentar, per sí mateix o mitjançant substitut, la representació i 
defensa d'interessos contraris als de la Corporació Municipal ni tampoc podrà assessorar, 
informar o desenvolupar les activitats pròpies de la professió en aquells assumptes o 
procediments en els que l'Ajuntament o els seus organismes hi tinguin relació. 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 als límits i condicionants establerts en l’esmentat Acord 
de la Comissió de Govern, de 21 d’abril de 2016, a l’estricte compliment dels deures establerts 
en la Llei 16/1991, de les Policies Locals i en la LO 2/1986, de Forces i Cossos de de Seguretat 
de l’Estat així com, a les prohibicions i demés previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 
26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat. Aquesta autorització comportarà la pèrdua del complement específic pel factor 
d’incompatibilitat durant la seva vigència. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc 
de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. En darrer lloc, atès 
que l’esmentat Acord de la Comissió de Govern de 21 d’abril de 2016 es troba “sub júdice”, la 
compatibilitat sol·licitada s’entén autoritzada sens perjudici de l’afectació que pugui resultar de la 
decisió de la sentència judicial definitiva. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
26.-  (162/2018) CONVOCAR 150 places d'agent de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona, 

mitjançant oposició lliure i APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria; DONAR 
compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

 
27.-  (2018/160) APROVAR la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona per a l’aplicació de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, segons el contingut que consta a 
l’annex adjunt. INSCRIURE-LA al Registre Municipal d’Instruccions i Circulars. PUBLICAR 
aquesta resolució a la Gaseta Municipal. 

 
28.-  (0352/18) APROVAR les actuacions preparatòries efectuades i el plec de clàusules particulars de 

la subhasta electrònica per determinar l’empresa adjudicatària i els preus unitaris del 
subministrament de consumibles d’informàtica estàndard, en el marc del procediment de 
contractació derivada de l’Acord Marc 0752/17 amb número de contracte 17002855, que té per 
objecte el subministrament de consumibles d’informàtica per a l’Ajuntament de Barcelona i les 
entitats que formen el Grup Municipal, aprovat per resolució de la Comissió de Govern, de 28 de 
desembre de 2017. CONVOCAR les empreses homologades a l’esmentat Acord Marc a la 
realització de la subhasta electrònica d’acord amb el plec de clàusules del mateix, els plecs de 
clàusules particulars de la subhasta i els articles 148 i 196 i següents del Reial Decret 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 
29.-   INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document de 15 de 

març de 2018. 
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30.-  (E.03.6045.16) MODIFICAR l’acord de la Comissió de Govern, de 29 de desembre de 2016, pel 
que s’adquiria a la Generalitat de Catalunya (CIF núm. S0811001G), a títol de compravenda, les 
finques situades al carrer del Mossèn Amadeu Oller núm. 3-7 (Finca resultant 3 del sector 2 de 
Can Batlló, e identificada registralment com finca núm. 13614 de la secció 2 del Registre de la 
Propietat núm. 14 dels de Barcelona) i Mossèn Amadeu Oller núm. 15 (Finca resultant 2 del 
sector 2 de Can Batlló e identificada registralment com finca núm. 13613 de la secció 2 del 
Registre de la Propietat núm. 14 dels de Barcelona), en virtut del conveni amb la Generalitat de 
Catalunya relatiu al finançament del Tram II de la línia 9 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona, 
en el sentit d’aprovar com a preu de la compravenda d’aquestes finques la quantitat de 
12.705.000,00 euros, (10.500.000,00 euros, més l’IVA al 21% per import de 2.205.000,00 euros), 
ENCARREGANT específicament a la societat Barcelona Gestió Urbanística, SA (BAGURSA) 
actualment Institut Municipal d’Urbanisme de Barcelona, el pagament a la Generalitat per compte 
de l’Ajuntament de la quantia de 539.221,39 euros (445.637,51 euros per compensació de 
despeses d’urbanització, més l’IVA al 21% per import de 93.583,88 euros), dins del marc general 
de l’encàrrec efectuat a aquella societat per la Comissió de Govern, en sessió de 20 de juliol de 
2017, per a la realització de les tasques materials i tècniques relatives a la gestió de la 
urbanització en els àmbits 2 i 3 de la MPGM Batlló-Magòria, mantenint inalterables la resta dels 
pronunciaments de l’acord de la Comissió de Govern de 29 de desembre de 2016. 

 
31.-  (E.03.6005.17) ADQUIRIR a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, a l’entitat 

financera Anida Operaciones Singulares SA, amb NIF A-28515088, abans Anida Operaciones 
Singulares SL, l’immoble situat en el carrer Elkano 61 (finca registral 13379, inscrita en el  
Registre de la Propietat núm. 18 de Barcelona), en virtut del dret de tempteig que ostenta 
l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 
de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària i de la Disposició addicional setena de la Llei 4/2016, del 23 de 
desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió 
residencial, en el seu punt 3; APROVAR com a preu de la compravenda l’import de 2.576.000,00 
euros; LLIURAR a l'Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (abans 
denominat Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona) la quantitat de 2.576.000,00 euros, 
amb càrrec al Pla 100 x 1000 assignat al Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona 
(expedient 3-024/2014) ens els assentaments 7000424878, 7000503696, 7000504456, 
7000589568, 7000597440, 7000598280, 7000610536 i 7000672305, ENCARREGANT-LI el 
pagament de l’esmentada adquisició, així com la gestió i administració de la referida finca  per tal 
de destinar-la a habitatge de lloguer social; FORMALITZAR la compravenda; prèvia cancel·lació 
d’aquells gravàmens quin manteniment suposin una càrrega econòmica per a la Corporació 
municipal; i INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat. 

 
32.-  (3-038/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-038/2018 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018, 
d’import 226.907,17 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. 18030591; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
Municipal. 

 
33.-  (3-039/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-039/2018 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018, 
d’import 500.000,00 euros, per atendre despeses de la convocatòria de subvencions d’impuls 
econòmic 2018, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 18030691; i PUBLICAR 
aquest acord a la Gaseta Municipal. 
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ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 
34.- (IMEB 2SD/18) APROVAR el conveni de cooperació i col·laboració entre els municipis de 

Barcelona, Granollers, l´Hospitalet de Llobregat, Lleida, Mataró, Rubí, Tarragona, Terrassa, el 
Prat de Llobregat, Girona i Sabadell, que integren el “Fòrum de les ciutats amb consells de la 
formació professional de Catalunya", i que té per objecte la col·laboració entre els municipis que 
integren l'esmentat Fòrum, per tal de potenciar la relació i cohesió entre ells, establint el 
compromís de treballar coordinadament i facilitant la transferència de coneixements i 
experiències entre els mateixos, i defensar els interessos individuals i col·lectius, tot i mantenint 
l'autonomia de cada Consell en les relacions institucionals i tècniques amb d'altres 
administracions, d'acord amb el redactat que consta al document annex. FACULTAR la signatura 
del conveni en el Sr. Miquel Àngel Essomba Gelabert, Comissionat d'Educació, Infància i 
Joventut de Barcelona. 

 
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 
35.-  (0470/18) APROVAR el conveni de col·laboració interadministrativa entre l’Ajuntament de 

Barcelona, l’Ajuntament de Ripoll i el Consorci de Serveis Socials del Ripollès per l’intercanvi de 
coneixement en polítiques d’inclusió i integració d’immigrants, interculturalitat, lluita contra la 
discriminació, defensa de drets i diversitat religiosa i prevenció del radicalisme. FACULTAR l’Im. 
Sr. Jaume Asens Llodrà, Tercer Tinent d’Alcaldia i Regidor de l’Àrea de Drets de Ciutadania, 
Cultura, Participació i Transparència per la signatura de l’esmentat conveni i qualsevol altre 
document que se’n derivi. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció. 

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 
36.-  (20182034) APROVAR inicialment les bases particulars de la convocatòria per a 2018 de la IX 

edició del Concurs Fotogràfic Francesc Boix en el Districte de Sants-Montjuïc; SOTMETRE a 
informació publica les esmentades bases particulars, per un termini de vint dies hàbils a comptar 
des de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el 
Tauler d'Edictes de l'Ajuntament i una referència en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin 
examinar l’expedient i hi puguin formular, si s’escau, les al·legacions que creguin adients; TENIR 
per aprovades definitivament les bases particulars en cas que transcorri l’esmentat termini sense 
que es presentin al·legacions i, en aquest cas, CONVOCAR el premi mitjançant la publicació 
d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i AUTORITZAR la despesa de 500,00 
euros bruts, que anirà a càrrec a la partida 48101.332.12 del pressupost de l'any 2018, per a fer 
front a la disposició i lliurament d'aquests premis. 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 
Districte de Ciutat Vella 

 
37.-  (16PL16398) RECTIFICAR, de conformitat amb la l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de 

novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, l’error material detectat al plànol 01 del document aprovat definitivament per acord de la 
Comissió de Govern, en sessió de 23 de novembre de 2017, de la Modificació de la Declaració 
de l'Àrea de conservació i rehabilitació al carrer d’En Robador i Sant Ramon, per a l’ampliació de 
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les finques subjectes als drets de tanteig i retracte, en el sentit a què fa referència l’informe de la 
Direcció d’Actuació Urbanística; INCORPORAR el plànol esmenat en el document definitiu, 
mantenint inalterable l’acord adoptat i PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 

 
Districte de Sants-Montjuïc 

  
38.-  (3BD 2017/170) APROVAR inicialment el projecte executiu per a la construcció d’una nova 

escola bressol, espai familiar i pavelló poliesportiu (PAV-2) al carrer Roger 48-64, barri de Sants-
Badal, al Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe 
de Conformitat Tècnica del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes 
es dóna per reproduït, amb un pressupost de 8.508.153,71 euros, el 21% de l’impost del valor 
afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; 
SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia 
següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un 
dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà  examinar i formular-hi 
les al·legacions pertinents; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de 
l’actuació. 

 
Districte d'Horta-Guinardó 

 
39.-  (7BD 2016/144) APROVAR inicialment el Projecte executiu per la implantació d'unes escales 

mecàniques a les actuals escales de Can Besora, al barri de la Teixonera, Districte d'Horta-
Guinardó de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que 
figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost 
d’1.272.820,90 euros el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu 
l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de règim local de Catalunya; SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 
30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les 
al·legacions pertinents; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l’Actuació. 

 
40.-  (7BD 2017/201) APROVAR inicialment el Projecte de millores de l’espai lliure situat al carrer Tir, 

al Districte d'Horta-Guinardó de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic 
del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, 
amb un pressupost de 837.861,56 euros el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord 
amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; SOTMETRE’L a informació pública 
durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) termini durant el qual es podrà examinar i 
formular-hi les al·legacions pertinents; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió 
de l’Actuació. 

 
Districte de Nou Barris 

 
41.-  (8BD 2016/131) APROVAR definitivament el Projecte executiu de reurbanització de la plaça de la 

Font del Parc del Pla de Fornells, al Districte de Nou Barris, d’iniciativa municipal, d’acord amb 
l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna 
per reproduït, amb un pressupost d'1.314.179,11 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) 
inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 



Ref:CG 10/18 

v.  15- 3- 2018 

 13: 49 

14 

qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; PUBLICAR aquest 
acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació 
de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament; i ENCARREGAR a la 
societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 
  EL SECRETARI GENERAL 
  Jordi Cases i Pallarès 
 


