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COMISSIÓ DE GOVERN

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 16 DE GENER DE 2020

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 9 de gener de 2020

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (1327/19)  APROVAR  el  projecte  del  Programa  d’Actuació  Municipal  2020-2023  (PAM)
de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  de  conformitat  amb  el  que  disposa  l’article  121  del
Reglament Orgànic Municipal.

2. – (19XC0388 (1313/19)) APROVAR el conveni amb la Fundación de Estudios Libertarios
Anselmo  Lorenzo,  NIF  G78445228,  que  té  per  objecte  la  col·laboració  en  l’edició  del
llibre "Gràfica Obrera i  Anarquista". FACULTAR el Gerent de Recursos de l’Ajuntament
de Barcelona per a la signatura de l’esmentat conveni.

3. – ()  INFORMAR  favorablement  les  actuacions  d’inversions  relacionades  en  el  document
de 16 de gener de 2020.

4. – (0102/20) APROVAR inicialment la modificació de les bases del Programa de
subvencions  de  l’Ajuntament  de  Barcelona per  a  l’Impuls  Socioeconòmic  del  Territori,
en  els  termes  previstos  a  la  proposta  que  consta  en  l’expedient,  que  té  caràcter  no
substancial, no altera cap element fonamental previst en les bases reguladores inicials
i cerca millorar la gestió i l’adequació als objectius generals del Programa; ORDENAR la
publicació de la modificació 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 de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, de conformitat amb els articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats I Serveis dels ens locals; 83 de la Llei
39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions
Públiques  i  52  de  la  Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  procediment  de  les
administracions públiques de Catalunya; APROVAR definitivament aquestes Bases
Generals  sempre  i  quan  no  s’hagin  presentat  al·legacions  durant  el  període
d’informació publica.

5. – (3-002/2020)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-002/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de
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l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici  2018 per a l’exercici  2020, d’import 56.766,11
euros, per atendre transferències de crèdit del Districte de Sants-Montjuïc, de
conformitat  amb  la  documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions  pressupostàries
que  consta  a  l’expedient,  referència  comptable  núm.  20010791;  i  PUBLICAR  aquest
acord a la Gaseta Municipal.

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

6. – (20190364) DESISTIR del procediment de licitació del contracte 19002281, que té per
objecte els Serveis de Manteniment i reparació de les instal·lacions i sistemes de
regulació del trànsit i control d'accessos de la ciutat de Barcelona durant el període
2019-2021, amb mesures de contractació pública sostenible, de conformitat amb
l'article 152 de la LCSP, per l'existència d'errors no esmenables en la preparació del
contracte, atès l'assenyalat en l'informe tècnic emès pel departament d'Espai Urbà, de
19 de desembre de 2019, que consta a l'expedient; ALLIBERAR l'autorització de
despesa aprovada per Decret de 27 de juny de 2019 de l'esmentat contracte, per un
import d'11.950.129,15 euros amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 2.762.354,60 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22724/13413 0504; un
import (IVA inclòs) de 3.212.709,98 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22724/13413 0504; un import (IVA inclòs) de 2.762.354,60
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22724/13413 0504; un import (IVA inclòs) de 3.212.709,97 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22724/13413 0504.
PUBLICAR aquesta resolució al DOUE i a la plataforma de serveis de contractació
pública de la Generalitat de Catalunya. DONAR compte d'aquesta resolució a la
Comissió d'Ecologia, Infraestructures, Urbanisme i Mobilitat.

Districte de Gràcia

7. – (06-PA-01-2019)  APROVAR  el  conveni  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  la  mercantil
ENCARNACIÓ  INVEST,  SL  per  la  revocació  de  la  llicència  d’edificació  concedida  per
resolució de la quarta Tinenta d’Alcaldia, de 24 de juliol de 2018, i per la transmissió a
l’Ajuntament de les finques del carrer Encarnació  13-15 i 17 i FACULTAR el regidor del
Districte de Gràcia per a la signatura d’aquest conveni.

Districte de Nou Barris

8. – (8BD 2017/030) APROVAR definitivament el projecte executiu de la construcció del
casal de joves Prosperitat, al passeig de Valldaura, 271-289, al Districte de Nou Barris
de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe de Conformitat Tècnica del
Projecte  i  l’Informe  Tècnic  del  Projecte  que  figuren  a  l’expedient  administratiu  i  que
aquests efectes es donen per reproduïts, amb un pressupost de 3.444.543,71 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; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la
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Província  de  Barcelona  (BOPB),  a  la  Gaseta  municipal  i  al  Tauler  d’Anuncis  de
l’Ajuntament.

Districte de Sant Andreu

9. – (9BD 2019 158) APROVAR el Projecte Modificat del Projecte executiu de reurbanització
de l’espai exterior del nou equipament Poliesportiu de Camp del Ferro i obertura de la
prolongació  del  carrer  Virgili,  al  districte  de  Sant  Andreu  de  Barcelona,  d’iniciativa
municipal, a l'empara de l'article 42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova  el  Reglament  d'obres,  activitats  i  serveis  dels  ens  locals  (ROAS)  d’acord  amb
l’Informe  Tècnic  i  Jurídic  de  la  societat  municipal  BIMSA  que  figuren  a  l’expedient
administratiu i que a aquests efectes es donen per reproduïts, per un import total
d'1.531.616,31 euros, 21% IVA inclòs, import resultant de sumar al contracte principal
licitat  (1.276.186,54  euros,  21%  IVA  inclòs),  l’import  de  les  modificacions  proposades
(233.487,20 euros, 21% IVA inclòs) i les despeses associades (21.942,57 euros, 21% IVA
inclòs),  i  que  representa  el  17,99%  d’increment  sobre  l’import  del  Pressupost  de
Coneixement  per  l’Administració  (PCA)  del  projecte  aprovat  definitivament
(1.298.129,11 euros 21% IVA inclòs); les modificacions consisteixen en canvis en els
materials i  equips d’instal·lacions obeint a diferents peticions realitzades per part dels
Responsables d’Espai  Públic  afectats,  tasques de desplaçament d’escomeses,  així  com
altres modificacions que obeeixen a criteris de seguretat i millora de la funcionalitat de
tot  l’entorn  a  urbanitzar;  PUBLICAR  aquest  Acord  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de
Barcelona, en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de Barcelona.

Districte de Sant Martí

10. – (10-2019LL19241) CONCEDIR la llicència d'obres majors a  SHAFTERSURY RE per a
l'execució d'obres majors a l'emplaçament situat al c. Cristobal de Moura,52-68 i al c.
Provençals,  75-79  consistents  en  la  construcció  d’un  edifici  d’obra  nova  destinat  a
oficines de PB+12PP i 2 plantes soterrànies per a aparcament i sales tècniques, amb
front als carrers Cristóbal de Moura i Provençals, així com al nou futur parc de caràcter
local (6b), amb una superfície construïda total de 21.516,25 m2. En resulten unes sales
multifuncionals (menjador, gimnàs, sales de reunions, etc.) i recepció en planta baixa,
17 espais diàfans per a oficines en plantes pis (2 per planta de P1 a P5 i 1 per planta de
P6 a P12), 138 places d’aparcament per a cotxes, 44 per a motos i 210 per a bicicletes.
Es destinen 3.359,20 m2 a activitats @, en plantes P8 a P11 amb les següents
CONDICIONS  PARTICULARS  DE  LA  LLICÈNCIA.-  Abans  de  l’inici  d’obres:  -  Cal  acreditar
que s’ha dipositat  el  corresponent  aval  bancari  en garantia  de l'execució de les  obres
d’urbanització dels espais lliures públics de les porcions de terreny de la UA 11 en les
illes 2 i 3 per part de la Junta de Compensació i al seu càrrec per import de 338.695,62
euros segons quantia que es desprèn dels informes de la Direcció de Serveis de Gestió
Urbanística de dates 03-07-2019 i 18-11-2019. - Caldrà aportar document d'acceptació
signat per gestor de residus autoritzat, garantint la correcta destinació dels residus
d’obra  separats  per  tipus,  i  fent  constar  el  codi  de  gestor,  el  domicili  de  l'obra,  i
l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió, segons allò establert a
la disposició final primera del Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril. - Caldrà contactar
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amb l'Agencia d'Energia de Barcelona, donar compliment als requeriments del seu
informe de 15-05-2019 en relació a l'aplicació de l'Ordenança General de Medi
Ambient de Barcelona i obtenir el seu informe favorable. Per a consultes:
solar.aeb@bcn.cat. - Caldrà contactar amb el Departament de Parcs i Jardins (c.Torrent
de  l’Olla  218.  Barcelona)  per  possibles  afectacions  d’arbrat  situat  a  la  vorera  i/o  a
l’interior  de  la  parcel·la.  -  Caldrà  informar  i  convocar  al  Departament  de  Coordinació
d’Obres a l’Espai Públic (DCOEP) de la Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures
– Ecologia Urbana (c.Torrent de l’Olla 218. Barcelona) i  donar resposta al  seu informe
de 13-05-2019. - Cal donar resposta als informes de Barcelona Cicle de l'Aigua SA
(BCASA) de dates 03-04-2019 i 01-08-2019. Cal realitzar un estudi hidrogeològic de la
qualitat del subsòl i traslladar-lo a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) per tal que
emeti la seva valoració. En cas de contaminació de sòls, es requereix informe de
l’Agència  Catalana  de  l’Aigua  (ACA).  Tot  i  que  no  consta  cap  afectació  per  servitud
referent  a  la  xarxa  de  clavegueram,  actualment  s’està  executant  el  Projecte
d’urbanització  dels  carrers  Cristóbal  de  Moura,  Provençals  i  Fluvià  a  l’àmbit  de  Ca
l’Alier, que incorpora la xarxa de clavegueram que passa per davant de les façanes de
l’edifici; la xarxa de desguàs de l’edifici s’haurà de connectar als claveguerons previstos
a la urbanització dels dos carrers (veure annex a l’informe de BCASA). En el decurs de
les  obres:  -  Segons  l’informe  del  Servei  de  Prevenció,  Extinció  d’Incendis  i  Salvament
(SPEIS) de 22-07-2019, la instal·lació de columna seca es farà d’acord a l’article 13.2 de
l’Annex  1  de  ORCPI-08  complementàriament  a  les  normatives  ja  indicades  a  la
memòria del projecte constructiu. - D’acord amb l’informe de la Direcció de Serveis de
Projectes i Obres de 11-11-2019, les aigües pluvials i les aigües residuals aniran
dirigides als punts destinats en la urbanització per a aquest fi, i es tindran en compte
les escomeses de serveis previstes a la urbanització. - Els conductes per a l'evacuació
de fums, gasos, bafs i olors, s'ajustaran  al que es disposa al Títol 2 de l'Ordenança del
Medi Ambient de Barcelona. - Caldrà posar-se en contacte amb el Cicle de l'Aigua
(BCASA) per tal d'executar el clavegueró, així com seguir-ne el protocol establert quant
a eventuals esgotaments del freàtic per obres. - Caldrà donar compliment a la
Subsecció 5a de l'Ordenança dels usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona, en
especial a l'article 67 pel que fa a les mitgeres. - Caldrà que l'alçada sota conductes de
ventilació de l'aparcament no sigui inferior a 2,20 m. - Caldrà que la ventilació de
l'aparcament s'ajusti  al  previst a l'apartat “3.1.4 Aparcamientos y garajes de cualquier
tipo de edificio” del CTE DB HS 3, a l’apartat 8 “Control del humo de incendio” del CTE
DB SI  3  i  a  l’article  23-2  Garatges  i  aparcaments  de  l'Ordenança  de  Medi  Ambient  de
Barcelona. En el tràmit de primera ocupació i/o comunicació prèvia: - Previ a
l’atorgament  de  la  llicència  de  primera  ocupació  es  comunicarà  l’acabament  de  les
obres al Departament de Coordinació d’Obres a l’Espai Públic, per a poder comprovar
l’acompliment  del  PEI  en  la  fase  d’obres  i  anotar  els  registres  necessaris  per  al
manteniment de les infraestructures de serveis, així com entregar una separata
complerta  de  les  infraestructures  de  l’edifici,  que  inclourà  una  memòria,  annex  i
plànols as-built, així com els possible informes relacionats. - Per a  l'entrada en
funcionament de l'aparcament, caldrà proveir-se prèviament de la corresponent
Autorització pel procediment de Comunicació amb Certificació Tècnica (Annex III.2). - 
Per al desenvolupament de l'activitat, caldrà dur a terme la seva legalització, d'acord
amb la instrucció per a l'aplicació de l'OMAIIA a partir de l'entrada en vigor de la Llei
20/2009 (BOP 12-01-11). - En el tràmit de primera ocupació, del control inicial o acte
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de  comprovació  o  del  comunicat  corresponent  a  l'activitat,  s’haurà  d'aportar  la
documentació requerida en l'article 6 de l'ORCPI/08 i, si correspon, el Pla
d'Autoprotecció. - D’acord a la disposició transitòria primera  de l’Ordenança del medi
ambient de Barcelona (BOPB 2/5/11), caldrà donar compliment als requeriments
establerts  a  l’article  45-1.4  de  la  citada  ordenança  relatiu  a  la  comprovació  de
l’aïllament  acústic  real  després  de  l’execució  de  l’obra  i  abans  de  l’atorgament  de  la
llicència/comunicat  de  primera  ocupació.  -  Caldrà  disposar  de  l’informe  favorable  a
l'execució del clavegueró de la finca, per part de BCASA. - Caldrà disposar de l’informe
favorable a l'execució de la instal·lació d’un sistema basat en bomba de calor i/o de la
instal·lació de plaques   fotovoltaiques en compliment del títol 8 sobre Energia Solar de
l’Ordenança de Medi Ambient de Barcelona, per part de l'Agència de l'Energia. - Caldrà
aportar totes les certificacions exigides per les reglamentacions tècniques en matèria
de seguretat industrial per a les diferents instal·lacions (Baixa Tensió, Gas, Aparells
Elevadors, Climatització, Calefacció i ACS, etc.). - Caldrà inscriure al Registre de la
Propietat les corresponents servituds de pas, galeria i totes les sales tècniques
corresponents,  a  nom  de  l’Ajuntament  de  Barcelona.  Altres  condicions:  -  Aquesta
llicència d'obres no inclou la legalització de les bastides d'obra, ni l'ocupació de la via
pública, ni guals, les quals s'hauran de sol·licitar a Districte i tramitar d'acord amb la
normativa vigent. - Les assenyalades al full adjunt. Termini d'inici de les obres: 12
mesos. Termini d'execució de les obres: 36 mesos.

11. – (19SD0135 PU) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta
Municipal  de  Barcelona,  el  document  d’actualització  del  Projecte  d’Urbanització  del
Polígon d’Actuació Urbanística 1, Fase A, de la Modificació del Pla General Metropolità
en l’àmbit de la Plaça de les Glòries Meridiana Sud, el projecte d’urbanització del qual
va ser aprovat definitivament per acord de la Comissió de Govern en sessió de 16 de
maig de 2012 i publicat als efectes de la seva executivitat al BOPB de 27/06/2012,
d’acord  amb  les  condicions  establertes  a  l’Informe  Tècnic  del  Projecte  (ITP  amb
classificació  B)  de  30  de  juliol  de  2019,  que  figura  a  l’expedient  administratiu  i  que  a
aquests efectes es dóna per reproduït, promogut per la Junta de Compensació del
Polígon  d’Actuació  número  1  del  Sector  Glòries-Meridiana  Sud  de  Barcelona,  per  un
import de 3.788.160,59 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.  PUBLICAR  el  present
acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de
més circulació de la província. NOTIFICAR  el present acord als interessants. DONAR-NE
compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

12. – (10BD 2018/127) APROVAR definitivament el Projecte bàsic i executiu per la
rehabilitació parcial d’una nau a Can Ricart al carrer Emilia Coranty 5-9, al districte de
Sant Martí  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  580.350,15  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 (TRLMRLC); i PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la
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Província  de  Barcelona  (BOPB),  a  la  Gaseta  municipal  i  al  Tauler  d’Anuncis  de
l’Ajuntament.

ÀREA D'AGENDA 2030, TRANSICIÓ DIGITAL, ESPORTS I COORDINACIÓ TERRITORIAL I
METROPOLITANA

13. – (1383/19)  INICIAR  el  procediment  per  a  la  revisió  i  actualització  de  l’àmbit
competencial dels Districtes i les Àrees de l’Ajuntament de Barcelona delimitat per les
diferents transferències i actes de delegació i desconcentració. DESIGNAR la Gerència
de  Coordinació  territorial  i  Proximitat  òrgan  instructor  per  a  l’impuls  i  coordinació
d’aquest procediment.

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

14. – (20190321)  APROVAR,  el  conveni  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  AECAD  amb  NIF
núm.  G65396244,  per  al  desenvolupament  d’avantatges  econòmics  als  titulars  de  la
targeta Rosa i targeta Barcelona Solidària. FACULTAR la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño,
Tinenta  d’Alcaldia  de  Drets  Socials,  Justícia  Global,  Feminismes  i  LGTBI,  de
l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots
aquells documents que se’n derivin.

ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT

15. – (20194454_20000063)  ESTIMAR  en  part  les  al·legacions  presentades  per  l’empresa
CLECE SEGURIDAD, mitjançant correu electrònic, durant el període de presentació
d’ofertes  del  contracte  19003471  [actualment  contracte  20000063],  de  serveis  de
seguretat dels accessos de la Sala Conjunta de Comandament, d’acord amb el plec de
prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible i, en aquest
sentit, MODIFICAR les clàusules 2 i 10 del plec de clàusules administratives particulars
aprovat, de manera que la quantia del pressupost de licitació serà de 416.061,94
euros, IVA inclòs, dels quals, 343.852,84 euros, corresponen al pressupost net i
72.209,10  euros,  a  l’IVA,  al  tipus  del  21%;  la  quantia  del  valor  estimat  serà  de
687.705,68  euros  i,  en  el  desglossament  dels  costos,  els  referents  a  l’estimació  del
salari brut dels treballadors serà de 217.737,52 euros; respecte a la clàusula 10, se
suprimeix el criteri d’aplicació automàtica que figurava a l’apartat 4 i, també, el criteri
únic avaluable amb subjecció a judicis de valor, i es substitueixen per dos nous criteris
d’aplicació  automàtica  (actuals  apartats  4  i  5  de  la  clàusula  10);  tot  això  d’acord amb
els  informes que figuren a l’expedient.  CONVOCAR novament la  licitació per a la  seva
adjudicació i notificar aquesta resolució als interessats. AUTORITZAR la despesa del
contracte 20000063, per import de 416.061,94 euros, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 125.958,47 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la posició
pressupostària D/22701/13011 del pressupost de 2020, 208.030,97 euros, IVA inclòs,
amb càrrec a l’esmentada partida del pressupost de 2021 i 82.072,50 euros, IVA inclòs,
amb càrrec a la mateixa partida del pressupost de 2022; atès que el present contracte
comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització es subordina al crèdit
que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals. DONAR-NE

 



CG 2/20 7/7

compte a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció.

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

16. – (40001/2020)  APROVAR  la  convocatòria  per  l’any  2020  del  concurs  Premis  Punts  de
Llibre de Sant Jordi del Districte de Sarrià-Sant Gervasi mitjançant la publicació
d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en la Gaseta Municipal.
AUTORITZAR  la  despesa  total  de  1.500,00  euros  que  aniran  a  càrrec  a  l’aplicació.
pressupostària D/48101/33411 del pressupost de l'any 2020, per fer front a la
disposició i lliurament d'aquests premis.

EL SECRETARI GENERAL
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