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COMISSIÓ DE GOVERN

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 23 DE MAIG DE 2019

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 16 de maig de 2019

Part Decisòria

Propostes d’acord

ALCALDIA

1. – (20194353)  INICIAR  l'expedient  per  a  la  contractació  dels  serveis  de  suport  d’atenció
telefònica  integral  per  a  trucades  d’emergència  al  092  i  080,  les  seves  centraletes
administratives,  gestió  de  segon  nivell  al  centre  de  gestió  d’emergències  i  al  telèfon
d’atenció per molèsties d’habitatges d’ús turístic d’acord amb les previsions del plec de
prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm.
de contracte 19002270, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del
procediment obert, amb un pressupost base de licitació d'1.696.896,00 euros (IVA
inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 3.365.744,14
euros. APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte
i  CONVOCAR  la  licitació  per  a  la  seva  adjudicació.  L’accés  al  plec  de  prescripcions
tècniques  particulars  es  realitzarà  prèvia  signatura  d’un  acord  de  confidencialitat  per
part dels licitadors interessats, per raons de seguretat pública i de conformitat amb els
informes que figuren a l’expedient. AUTORITZAR la despesa d'1.696.896,00 euros, IVA
inclòs, amb el següent desglossament: pressupost net 1.402.393,39 euros i import de
l'IVA de 294.502,61 euros, amb càrrec a les partides i als pressupostos corresponents;
atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva
autorització, se sotmet a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i
suficient en els pressupostos corresponents. 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

2. – (005/2019/DSSG) APROVAR el sistema d’informació que dóna suport als procediments
electrònics de convocatòria de les sessions dels òrgans col·legiats de govern de
l’Ajuntament  de  Barcelona  (art.  70   del  Reglament  Orgànic  Municipal,  ROM)  i  al
procediment per a l’obtenció de la informació per part de les Regidores i  Regidors de
la  Corporació,  en  l’exercici  de  les  funcions  de  control  i  fiscalització  de  l’actuació  del
govern  municipal  (article  12.5  del  ROM),  d’acord  amb  els  informes  que  consten  a
l’expedient, i  com a conseqüència; ESTABLIR els esmentats sistemes d’informació com
a únic mecanisme de relació dels Regidors i Grups Municipals pel que fa als
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procediments electrònics de convocatòria dels òrgans col.legiats de govern i de
l’exercici  de  les  funcions  de  control  al  govern  municipal  de  l’article  12.5  ROM.
APROVAR  l’aplicació  de  l’actuació  administrativa  automatitzada  per  a  la  signatura
electrònica de la Secretaria General de les diligències, els dictàmens i els certificats
 dels assumptes tractats pels òrgans col.legiats de govern, amb el flux establert a
l’annex  que  consta  a  l’expedient.  ESTABLIR  la  Secretaria  GeneraI  de  l’Ajuntament  de
Barcelona com a òrgan responsable de les actuacions administratives automatitzades 
esmentades a efectes d’impugnació. ESTABLIR l’Institut Municipal d’Informàtica com a
responsable de les especificacions, programació, manteniment, supervisió, control de
qualitat i, en el seu cas, auditoria del sistema d’informació i del seu codi font en relació
a les actuacions administratives automatitzades. INCORPORAR aquests procediments
en  el  Registre  de  Procediments  Administratius  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  als
efectes corresponents. PUBLICAR el present acord en la Seu Electrònica Municipal, i el
segell d’òrgan utilitzat en l’àmbit de l’actuació administrativa automatitzada.

3. – (23-2019-SG)  INFORMAR,  en  el  marc  de  l’acord  de  7  de  juny  de  2013,  sobre
participació  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  en  les  iniciatives  normatives  de  la
Generalitat de Catalunya que incideixen en el règim especial establert a la Carta
Municipal  de  Barcelona,  en  desenvolupament  de  l’article  3  c)  del  Reglament  de  la
Comissió Mixta Generalitat  de Catalunya – Ajuntament de Barcelona per  a  la  revisió  i
desplegament  de  la  Carta  Municipal  de  Barcelona,  el  posicionament  de  l’Ajuntament
de Barcelona en relació amb la iniciativa reglamentària següent: Projecte de decret pel
qual s'aprova el Pla Territorial sectorial de l’habitatge i es despleguen els articles 12.9,
73.1 i 75.1 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, en els termes
dels informes elaborats pels Serveis Jurídics Municipals que s’acompanyen, adjunts, al
present acord i que constitueixen la seva motivació. NOTIFICAR a la Secretaria de la
Comissió Mixta Generalitat  de Catalunya – Ajuntament de Barcelona per  a  la  revisió  i
desplegament de la Carta Municipal de Barcelona el present acord, així com els
informes  que  s’adjunten,  relatiu  al  posicionament  municipal  sobre  aquesta  iniciativa
reglamentària.

4. – (262/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Jaume Barnada López
(mat. 22384) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la
categoria professional de Tècnic Superior en Arquitectura, amb destinació a la Direcció
de  Serveis  d’Estratègia  i  Cultura  de  Sostenibilitat  on  ocupa  el  lloc  de  treball  de
Coordinador  de  projectes  de  relacions  internacionals  (26FAXSCPC02),  i  l’activitat
pública com a docent a l’Escola Sert del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) pel
curs del programa de l’escola d’estiu 2019, els dies 9, 11 i 12 de juliol de 2019. Aquesta
autorització  s’empara en l’article  3  i  següents  de la  Llei  53/1984,  de 26 de desembre,
d’incompatibilitats  del  personal  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  21  de  juny  de  2018,  que  declara  d’interès  públic  la  segona  activitat
pública de direcció, coordinació i impartició de cursos, seminaris professionals
organitzats per administracions i universitats públiques i corporacions de Dret Públic
(Gaseta Municipal de data 29/06/2018). La suma de les jornades de l’activitat principal
i  de  l’activitat  docent  desenvolupada  segons  la  declaració  d’interès  públic  de
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l’esmentat acord, en cap cas, no podrà superar la jornada ordinària de l’Administració
incrementada  en  un  50%.  Les  necessitats  de  dedicació  de  l’activitat  municipal  no  es
podran veure afectades per la realització de la segona activitat. 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. – (427/2019)  CONVOCAR  2  places  d’Intendent/a  Major  de  la  Guàrdia  Urbana  de
l’Ajuntament  de  Barcelona,  mitjançant  concurs  oposició,  una  en  torn  lliure  i  una  en
torn de promoció interna 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.

6. – (428/2019)  CONVOCAR  6  places  d’Intendent/a  de  la  Guàrdia  Urbana  de  l’Ajuntament
de Barcelona, mitjançant concurs oposició, tres en torn lliure i tres en torn de
promoció interna 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.

7. – (430/2019) CONVOCAR 4 places de Tècnic/a Superior en Arquitectura, mitjançant
concurs oposició de l´Ajuntament de Barcelona, en torn de Promoció Interna Especial 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.

8. – (431/2019) CONVOCAR 12 places de Tècnic/a Superior en Art i Història, mitjançant
concurs oposició de l´Ajuntament de Barcelona, en torn de Promoció Interna Especial 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

9. – (432/2019) CONVOCAR 4 places de Tècnic/a Superior en Arxivística, mitjançant
concurs oposició de l´Ajuntament de Barcelona, en torn de Promoció Interna Especial 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.

10. – (433/2019) CONVOCAR 2 places de Tècnic/a Superior en Ciències, mitjançant concurs
oposició de l´Ajuntament de Barcelona, en torn de Promoció Interna Especial 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.

11. – (434/2019) CONVOCAR 15 places de Tècnic/a Superior en Dret, mitjançant concurs
oposició de l´Ajuntament de Barcelona, en torn de Promoció Interna Especial i
APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria. DONAR compte de la
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present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.

12. – (435/2019) CONVOCAR 2 places de Tècnic/a Superior en Economia, mitjançant concurs
oposició de l´Ajuntament de Barcelona, en torn de Promoció Interna Especial 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.  

13. – (436/2019) CONVOCAR 18 places de Tècnic/a Superior en Enginyeria, mitjançant
concurs oposició de l´Ajuntament de Barcelona, en torn de Promoció Interna Especial 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.  

14. – (437/2019) CONVOCAR 6 places de Tècnic/a Superior en Informació, mitjançant
concurs oposició de l´Ajuntament de Barcelona, en torn de Promoció Interna Especial 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.

15. – (438/2019) CONVOCAR 6 places de Tècnic/a Superior en Pedagogia, mitjançant
concurs oposició de l´Ajuntament de Barcelona, en torn de Promoció Interna Especial 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.

16. – (439/2019) CONVOCAR 10 places de Tècnic/a Superior en Psicologia, mitjançant
concurs oposició de l´Ajuntament de Barcelona, en torn de Promoció Interna Especial 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.

17. – (440/2019) CONVOCAR 6 places de Tècnic/a Superior en Tecnologies de la Informació i
Comunicació, mitjançant concurs oposició de l´Ajuntament de Barcelona, en torn de
Promoció Interna Especial 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.

18. – (441/2019) CONVOCAR 3 places de Tècnic/a Mitjà/na en Arquitectura, mitjançant
concurs oposició de l´Ajuntament de Barcelona, en torn de Promoció Interna Especial 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.

19. – (442/2019) CONVOCAR 5 places de Tècnic/a Mitjà/na en Biblioteconomia, mitjançant
concurs oposició de l´Ajuntament de Barcelona, en torn de Promoció Interna Especial i
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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.

20. – (443/2019) CONVOCAR 4 places de Tècnic/a Mitjà/na en Educació Social, mitjançant
concurs oposició de l´Ajuntament de Barcelona, en torn de Promoció Interna Especial 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.

21. – (444/2019) CONVOCAR 2 places de Tècnic/a Mitjà/na en Enginyeria, mitjançant
concurs oposició de l´Ajuntament de Barcelona, en torn de Promoció Interna Especial 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.

22. – (446/2019) CONVOCAR 4 places de Tècnic/a Mitjà/na en Treball Social, mitjançant
concurs oposició de l´Ajuntament de Barcelona, en torn de Promoció Interna Especial 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.

23. – (454-2019) APROVAR la modificació de l’organigrama de la Gerència de Recursos, tal i
com es detalla als annexos. PUBLICAR la present resolució en la Gaseta Municipal als
efectes pertinents. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció

24. – (19XC0144  (0354/19))  APROVAR  el  Memoràndum  d’Entesa  entre  l’Ajuntament  de
Barcelona, el Banc Internacional de Reconstrucció i Desenvolupament (BIRD) i
l’Associació Internacional de Foment (AIF), que representa una declaració d’intencions
per a col·laborar en activitats comunes i iniciatives conjuntes. FACULTAR el Primer
Tinent  d’Alcaldia  per  a  la  signatura  de  l’esmentat  conveni,  així  com  la  de  tots  els
documents que se’n puguin derivar.

25. – (19XC0142  (0669/19))  APROVAR  el  Memoràndum  d’Entesa  entre  l’Ajuntament  de
Barcelona,  l’Ajuntament  d’Amsterdam,  l’Ajuntament  de  Nova  York,  Ciutats  i  Governs
Locals Units (CGLU) i UN-Habitat per donar suport i desenvolupar la Coalició de Ciutats
pels Drets Digitals. FACULTAR la Comissionada de Tecnologia i Innovació Digital per a la
signatura de l’esmentat Memoràndum d’Entesa.

26. – (2019/310) APROVAR l’acord de cooperació entre l´Ajuntament de Barcelona i la ciutat
de  Santiago  de  Cali  en  àrees  d’interès  mutu,  impulsant  l’intercanvi  de  coneixement  i
experiències en la gestió municipal, especialment mitjançant projectes de
desenvolupament que millori el benestar social i el foment de la cultura de la pau i no-
violència mitjançant el suport de les polítiques públiques. DONAR-NE compte a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
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27. – (16001802-002 (0392/16)) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del
TRLCSP, el contracte 16001802-002 que té per objecte el suport audiovisual, lloguer,
instal·lació  i  manteniment  d’equips  de  so  i  àudio  pels  actes  ciutadans  i  equips  de  la
Gerència  de  Recursos  amb  el  foment  de  l’ocupació  de  persones  amb  dificultats
particulars  d’inserció  en  el  mercat  laboral,  adjudicat  a  l'empresa  Iniciatives  Events  SL,
amb NIF B64709363, per un import màxim de 41.250,00 euros (IVA inclòs), d'acord
amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i
disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 41.250,00 euros,
IVA inclòs, amb càrrec a la partida i al pressupost que s'indiquen en aquest document.
FIXAR en 1.704,55 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva i RETENIR-
LO del preu del contracte atesa la declaració del contractista d'acollir-se a aquesta
modalitat de constitució de garantia. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a
les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de
Recursos per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la
recepció de la notificació. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

28. – (16001920-003 (0402/16)) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del
TRLCSP, el contracte 16001920-003 que té per objecte la contractació dels serveis de
trasllat  i  moviment  d’arxius  i  mobiliari  vari  municipal,  i  de  serveis  d’assistència  i
ornamentació  d’actes  ciutadans  i  protocol·laris,  amb  el  foment  de  l’ocupació  de
persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, adjudicat a l'empresa
Ara Vinc, SL, amb NIF B59460618, per un import màxim de 43.919,28 euros (IVA
inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR
l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de
43.919,28 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida i al pressupost que s'indiquen en
aquest document. FIXAR en 1.814,85 euros l'import del reajustament de la garantia
definitiva i RETENIR-LO del preu del contracte atesa la declaració del contractista
d'acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia. REQUERIR l'adjudicatari per
tal que comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica
de la Gerència de Recursos per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a
comptar des de la recepció de la notificació. DONAR-NE compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

29. – (2019/308) APROVAR el conveni de col·laboració entre l´Ajuntament de Barcelona i
l´Associació Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores (FSMET) pel
Projecte “Cap al Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores. L’altre món
que  ja  existeix”,  que  instrumenta  l'atorgament  d'una  subvenció  mitjançant  concessió
directa i amb caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2) i 6.3 de la normativa
general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de
120.000,00 euros, que representa el 12,62% del projecte, que té un import de
951.068,00 euros. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 120.000,00
euros, amb càrrec a la partida 48849/23291/0701 , distribuïts en 60.000,00 euros per a
l’any  2019  i  60.000,00  euros  per  a  l’any  2020,  condicionat  a  l’existència  de  crèdit
suficient i adequat, a favor de l´Associació Fòrum Social Mundial de les Economies
Transformadores (FSMET) amb CIF G67354019. REQUERIR l´entitat beneficiària per tal
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que en un termini no superior a tres mesos de la finalització de l´activitat parcial o final
del projecte presenti la justificació de l´aplicació dels fons rebuts, d´acord amb allò
establert al pacte 5è del conveni. FACULTAR el Primer Tinent d´Alcaldia, l'Im. Sr.
Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni. DONAR-NE compte a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

30. – (2019/311) APROVAR el conveni de col·laboració entre l´Ajuntament de Barcelona i el
Centre d´Estudis per la Pau J.M Delàs pel projecte “Barcelona Ciutat de Pau: Ampliant
la  incidència  de  l’International  Peace  Bureau  i  de  la  campanya  GCOMS  a  Barcelona”
que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i amb
caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general
reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de
40.000,00 euros, que representa el 50% del projecte, que té un import de 80.000,00
euros. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un import de 40.000,00 euros, amb
càrrec a la partida 0701/48742/23291 a favor del Centre d´Estudis per la Pau J.M Delàs
amb CIF G65298887. REQUERIR a les entitats beneficiàries per tal que en un termini no
superior a tres mesos de la finalització del projecte presenti la justificació de l´aplicació
dels fons rebuts, mitjançant la presentació de l´informe d´auditor, d´acord amb allò
establert al pacte 5è del conveni. FACULTAR al Primer Tinent d´Alcaldia, Gerardo
Pisarello Prados, per a la signatura del conveni. DONAR-NE compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

31. – (inversions)  Informar  favorablement  les  actuacions  d’inversions  relacionades  en  el
document de 23 de maig de 2019.

32. – (2019/176) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la
Fundació  Universitat  Oberta  de  Catalunya  per  al  projecte  "Impuls  de  l’economia
col·laborativa recerca-acció", destinat a desenvolupar un conjunt de línies de recerca-
acció  per  tal  d’impulsar  l’Economia  Col•laborativa  del  Procomuna  Barcelona,  que
instrumenta l’atorgament d’una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter
excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la Normativa general reguladora de
les  subvencions  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  aprovada  pel  Consell  Plenari  el  17  de
desembre de 2010, per un import de 158.261,01 euros, equivalent a un 43% de
l'import del projecte subvencionat, d'un import total de 365.044,29 euros; DECLARAR
la  no  inclusió  en  convocatòria  pública  per  raons  d’interès  públic  justificades  en  els
informes  que  consten  a  l’expedient;  AUTORITZAR  I  DISPOSAR  la  despesa  per  import
total de 158.261,01 euros a favor de la Fundació Universitat Oberta de Catalunya, amb
CIF G60667813 amb càrrec a les partides 0702/48824/46311, 0702/48824/43215 i
0702/48824/43351  dels  pressupostos  de  l’exercici  2019;  REQUERIR  a  l’entitat
beneficiària per tal que en un termini no superior a tres mesos, a comptar des de la
finalització  de  l’activitat  subvencionada,  presenti  la  justificació  de  l’aplicació  dels  fons
rebuts; FACULTAR el Primer Tinent d'Alcaldia, Gerardo Pisarello Prados, per a la
signatura del conveni; DONAR COMPTE a la Comissió d'Economia i Hisenda.
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33. – (2019/323)  APROVAR el  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  l’
Associació Catalana d’Empreses per a Gais i  Lesbianes ACEGAL, per a la realització del
projecte  “Pla  d’acció  2019”,  dirigit  al  desenvolupament  d’accions  de  dinamització
comercial, promoció econòmica i internacional LGTBI així com en el foment de
l’associacionisme, que instrumenta l’atorgament d’una subvenció mitjançant concessió
directa i amb caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la Normativa
general reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, per un import de
70.000,00 euros, equivalent a un 11% de l'import del projecte subvencionat, d'un
import total de 662.257 euros; DECLARAR la no inclusió en convocatòria pública per
raons  d’interès  públic  justificades  en  els  informes  que  consten  a  l’expedient;
AUTORITZAR  I  DISPOSAR  la  despesa  de  70.000,00  euros,  a  favor  de  l’  Associació
Catalana d’Empreses per a Gais i Lesbianes ACEGAL, amb CIF G-64717812 amb càrrec a
la  partida  0702/48829/43333  del  pressupost  de  l’exercici  2019;  REQUERIR  a  l’entitat
beneficiària per tal que en un termini no superior a tres mesos, a comptar des de la
finalització  de  l’activitat  subvencionada,  presenti  la  justificació  de  l’aplicació  dels  fons
rebuts;  FACULTAR  el  Primer  Tinent  d’Alcaldia,  Gerardo  Pisarello  Prados,  per  a  la
signatura del conveni; DONAR COMPTE a la Comissió d'Economia i Hisenda.

34. – (2019/261) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
Unió de Pagesos de Catalunya per al projecte "Estratègia per al Foment dels circuits
curts de comercialització a Barcelona", destinat a la posada en marxa d'un centre
d'emmagatzematge i distribució agroalimentari de proximitat, que instrumenta
l’atorgament d’una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional,
de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la Normativa general reguladora de les
subvencions  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  aprovada  pel  Consell  Plenari  el  17  de
desembre de 2010, per un import de 50.000,00 euros, equivalent a un 68,25% de
l'import del projecte subvencionat, d'un import total de 73.265,00 euros; DECLARAR la
no  inclusió  en  convocatòria  pública  per  raons  d’interès  públic  justificades  en  els
informes  que  consten  a  l’expedient;  AUTORITZAR  I  DISPOSAR  la  despesa  per  import
total de 50.000,00 euros a favor de la Unió de Pagesos de Catalunya, amb CIF
G08687642  amb  càrrec  a  la  partida  0702/48847/43351  del  pressupost  de  l’exercici
2019;  REQUERIR  a  l’entitat  beneficiària  per  tal  que  en  un  termini  no  superior  a  tres
mesos,  a  comptar  des  de  la  finalització  de  l’activitat  subvencionada,  presenti  la
justificació  de  l’aplicació  dels  fons  rebuts;  FACULTAR  el  Primer  Tinent  d'Alcaldia,
Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni; DONAR COMPTE a la Comissió
d'Economia i Hisenda.

35. – (0678/2019) CONVOCAR el Premi Comerç de Barcelona, en la seva 22a edició de
Comerç  i  10a  de  Mercats,  de  l’any  2019;  ORDENAR  la  publicació  de  l’esmentada
Convocatòria  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  i  al  web  de  l’Ajuntament,  així  com  la
inserció d’una referència d’aquest anunci en la Gaseta Municipal; ESTABLIR un termini
per a la presentació de candidatures d’un mes, essent el seu inici el dia 11 de juny de
2019  i  finalitzant  el  12  de  juliol  de  2019,  o  bé,  des  de  l’endemà  de  la  publicació  de
l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província, si fos posterior. CONDICIONAR la
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convocatòria a l’aprovació definitiva de les Bases,  aprovades inicialment per Acord de
la Comissió de Govern de 2 de maig de 2019.

36. – (DP-2019-27522) CEDIR al Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano
(CIDEU) l’ús de la planta cinquena de la finca del carrer Avinyó núm. 15, amb la finalitat
de  destinar-la  com  a  seu  i  desenvolupar  les  activitats  i  tasques  pròpies  de  l’entitat,
d’acord amb les condicions del document annex, que s’aprova; SOTMETRE l'expedient
a informació pública durant un termini de vint dies i, si no s'hi formulen reclamacions o
al·legacions,  procedir  a  la  cessió  de  l’ús;  i  FORMALITZAR  la  cessió  en  document
administratiu.

37. – (DP-2019-27507)  ACCEPTAR  la  donació  pura  i  simple,  d’acord  amb  l’article  29  del
Decret  336/1988,  de  17  d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  de  Patrimoni  dels
Ens Locals de Catalunya, de la finca situada al carrer Palau-Solità, núm. 10, oferta pel
Sr. Joaquin Pujol Martin; AGRAIR al Sr. Joaquin Pujol Martin la generositat de la seva
donació  a  la  ciutat;  FORMALITZAR  l’acceptació  de  la  donació  en  escriptura  pública;  i
SOL·LICITAR al Registre de la Propietat la inscripció de domini a favor del municipi de
Barcelona.

38. – (DP-2019-27515) ACCEPTAR, amb efectes d’1 de març de 2018, la renúncia formulada
per la Fundació Cultural Centre d’Informació i Documentació Internacional (CIDOB) als
293,20 m2 del núm. 10.I del carrer Elisabets, espai cedit en ús a l’esmentada entitat en
virtut  dels  acords  de  la  Comissió  de  Govern  de  4  de  febrer  de  2004,  de  3  d’abril  de
2013 i  d’11 de març de 2015,  i  PRECISAR que l’objecte de la  cessió  d’ús  a  favor  de la
Fundació Cultural Centre d’Informació i  Documentació Internacional (Fundació CIDOB)
aprovada pels esmentats acords de Comissió de Govern abasta la superfície de
1.125,63 m2 i 500 m2 corresponents als núm. 12-14 i 24 del carrer Elisabets,
respectivament.

39. – (DP-2019-27533)  APROVAR  l’Addenda  al  protocol  de  col·laboració  signat  el  10  d’abril
de  2015  amb  el  Servei  català  de  la  Salut,  el  Consorci  Sanitari  de  Barcelona,  l’Institut
Català de la Salut, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, el Consorci Parc de Salut Mar i
l’Agència  de  Salut  Pública  de  Barcelona  amb  la  finalitat  de  reubicar  diversos
equipaments al districte de Ciutat Vella, per la que es prorroga el seu termini de
vigència fins al 10 d’abril de 2021. FACULTAR l’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, Primer
Tinent d’Alcaldia, per a la seva signatura.

40. – (DP-2019-27463) PRORROGAR fins el 21 de maig de 2023 la cessió d’ús acordada per la
Comissió de Govern en sessió de 31 de març de 2016, a favor de la Fundació ADSIS,
respecte  dels  locals  situats  a  la  planta  baixa  i  l’entresòl  de  la  finca  del  núm.  52  del
carrer de Sant Pere Mitjà, restant vigents la resta de les condicions reguladores de la
cessió.

41. – (DP-2019-27485) PRORROGAR amb efectes del 25 de maig de 2019, per un termini de
cinc  anys,  la  cessió  d’ús  de  la  finca  del  carrer  Mallorca  núm.  580,  a  favor  de  la
cooperativa La Formiga Martinenca SCCL, mantenint inalterables la resta de condicions
aprovades per acord de la Comissió de Govern d’1 d’abril de 2009.
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42. – (3-099/2019)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-099/2019  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
491.616,24 euros, per fer front a diverses actuacions inversores de la Societat
Informació i Comunicació de Barcelona, SA i  de la Gerència de Recursos, informades
en Comissió de Govern de 9 de maig de 2019, de conformitat amb la documentació i
amb  la  distribució  d’aplicacions  pressupostàries  que  consta  a  l’expedient,  referència
comptable núm. 19050991; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.

43. – (3-102/2019)   APROVAR   l’expedient  núm.  3-102/2019  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, provinents
de l’aportació de la Generalitat per Fons de Foment del Turisme corresponent al segon
i tercer trimestre de 2018, per finançar projectes municipals en matèria de turisme
aprovats  en  la  Comissió  de  Govern  de  25  d’abril  de  2019,  per  un  import  total  de
724.851,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució
d’aplicacions  pressupostàries  que  consta  a  l’expedient,  referència  comptable
19051095; PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal; i DONAR-NE compte a la
Comissió d'Economia i Hisenda.

44. – (3-103/2019)   APROVAR  l’expedient  núm.  3-103/2019  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, provinents
de l’aportació de la Generalitat per Fons de Foment del Turisme corresponent al segon
i tercer trimestre de 2018, per finançar projectes municipals en matèria de turisme,
per un import total de 231.363,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la
distribució  d’aplicacions  pressupostàries  que  consta  a  l’expedient,  referència
comptable 19051195; PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal; i DONAR-NE
compte a la Comissió d'Economia i Hisenda.

45. – (3-104/2019)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-104/2019  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 414.537,08
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.  19051391;  i  PUBLICAR  aquest  acord  a  la
Gaseta Municipal.

ÀREA DE DRETS SOCIALS

46. – (20190228) RESOLDRE les peticions de subvencions sol·licitades per 552 persones
propietàries  d’habitatges  ubicats  a  Barcelona  i  posats  a  disposició  de  la  Borsa
d’habitatge de Lloguer Social  i  de la Borsa Jove de Barcelona,  a l’empara de les bases
reguladores  per  a  l’atorgament  de  subvencions  a  les  persones  propietàries
d’habitatges  de  la  Borsa  Jove  d’habitatge  de  Barcelona  o  de  la  Borsa  d’habitatge  de
lloguer social de Barcelona, de conformitat i pels motius que figuren a l’informe tècnic
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de l’IMHAB emès el 25 d’abril de 2019 i que s’incorpora a l’expedient, en el sentit que
figura  a  les  relacions  designades  com  a  annexos  Nº  1  i  Nº  2  de  l’esmentat  informe.
ATORGAR les subvencions sol·licitades per 527 persones propietàries en les quantitats
que  figuren  detallades  i  desglossades  en  l’annex  número  1,  per  un  import  total  de
74.401,10 euros quantitat equivalent al cinquanta per cent de la quota líquida de
l’Impost  sobre  Béns  Immobles  per  l’any  2017.  AUTORITZAR  a  l’Institut  Municipal  de
l’Habitatge  de  Barcelona  (IMHAB)  el  pagament  de  la  quantitat  de  74.401,1  euros,
distribuïda tal com figura detallada en l’annex número 1. DONAR trasllat de l’expedient
a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) perquè, amb
els fons que l’Ajuntament de Barcelona li transfereixi, pugui efectuar els pagaments de
les subvencions atorgades, mitjançant abonament al compte corrent de cada
sol·licitant. DENEGAR les subvencions sol·licitades per les 25 persones propietàries
relacionades  en  l’annex  número  2,  per  no  complir  totes  les  condicions  i  requisits
establertes a les bases reguladores de l’atorgament d’aquesta subvenció, pels motius i
raonaments explicitats en l’esmentat informe i annex número 2.

47. – (19S06833  (0752/19))  APROVAR  la  convocatòria  per  a  l’atorgament  dels  premis  a  la
millor proposta de solució al Repte Urbà “Com podem donar atenció efectiva a la gent
gran  en  situació  de  dependència,  en  el  marc  de  les  Superilles  Socials?”  de  l’Àrea  de
Drets  Socials  i  el  Comissionat  de  Tecnologia  i  Innovació  Digital  de  l’Ajuntament  de
Barcelona, d’acord amb les Bases  dels “Premis als Reptes Urbans” de l’Ajuntament de
Barcelona, aprovades per acord de la Comissió de Govern de 31 de gener de 2019.
ORDENAR la  publicació  de  l’esmentada convocatòria  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província.
AUTORITZAR la despesa per un import de 20.000,00 euros amb càrrec al/s
pressupost/os  i  partida/es  indicats  en  aquest  mateix  document,  per  a  l’atorgament
d’un  premi  a  la  proposta  que  resulti  guanyadora  del  repte  plantejat  a  l’esmentada
convocatòria.

48. – (20190082)  APROVAR  inicialment  les  bases  reguladores  per  a  l’atorgament  de
subvencions per l’arranjament i adequació de locals de la ciutat de Barcelona destinats
a  activitats  d’educació  en  el  lleure  d’infants,  adolescents  i  joves.  SOTMETRE  a
informació pública les esmentades Bases 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. TENIR per aprovades definitivament aquestes bases generals sempre i
quan  no  s’hagin  presentat  al·legacions  durant  el  període  d’informació  pública.
APROVAR la convocatòria i obrir el procediment de concurrència competitiva per a
l’atorgament  de  subvencions  per  l’arranjament  i  adequació  de  locals  de  la  ciutat  de
Barcelona  destinats  a  activitats  d’educació  en  el  lleure  d’infants,  adolescents  i  joves,
condicionat a l'aprovació definitiva de les Bases generals. CONSTITUIR com a òrgan
instructor l’establert a la clàusula segona de la convocatòria i com a òrgan col·legiat la
comissió que s’estableix  a  la  clàusula onzena de la  convocatòria.  FACULTAR el  Gerent
de Drets Socials per tal d’efectuar els actes de gestió pressupostària que dimanen de la
present convocatòria. ESTABLIR un termini de presentació de sol·licituds de dos mesos
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a iniciar el dia següent al de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la
Província. AUTORITZAR la despesa de 75.000,00 euros  amb càrrec a la partida 0201 –
78025  –  15131,  del  pressupost  de  2019,  condicionada  a  l'aprovació  definitiva  de  les
Bases generals. ORDENAR la publicació de les bases i la convocatòria per a
l’atorgament  de  subvencions  per  l’arranjament  i  adequació  de  locals  de  la  ciutat  de
Barcelona destinats a activitats d’educació en el lleure d’infants, adolescents i joves al
Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Barcelona,  al  Tauler  d’Edictes  de  l’Ajuntament  de
Barcelona i a la Gaseta Municipal.

49. – (20190136)  APROVAR  el  conveni  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  Coordinadora  de
Jubilats i Pensionistes de les Associacions de Veïns de Barcelona, amb NIF núm.
G59478800,  per  a  l’execució  del  projecte  “Dinamització  Centre  Cultural  Tomás
Tortajada”, amb la finalitat de facilitar la comunicació i la atenció a les persones grans,
ajudant-les a que expressin els seus problemes i inquietuds derivats de la soledat i
l’aïllament emocional en què es troben, que instrumenta l’atorgament de la subvenció
de concessió directa i de caràcter excepcional de conformitat amb els articles 22.2.c) i
28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 de la
normativa general reguladora de les subvencions, per un import de 54.000,00 euros.
DECLARAR  la  no-inclusió  en  convocatòria  pública  per  raons  d’interès  públic  i  social
justificades  en  l’informe  que  consta  en  l’expedient  i  la  compatibilitat  de  la  subvenció
amb qualsevol altre subvencions municipals o concedides per altres administracions,
ens públics o privats. AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de Coordinadora de Jubilats i
Pensionistes de les Associacions de Veïns de Barcelona, amb NIF núm G59478800, la
despesa  total  de  54.000,00  euros,  d’acord  amb  el  desglossament  següent:  27.000,00
euros  a  càrrec  de  la  partida  0201  48903  23231  del  pressupost  de  l’any  2019  i  de
27.000,00  euros  del  pressupost  de  l’any  2020,  condicionada  a  l’existència  de  crèdit
adequat i suficient, equivalent al 93,91 % del cost total del projecte (57.500,00 euros).
REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior als tres mesos, a
comptar des del 31 de desembre de cada any, presenti la justificació de l’aplicació del
fons rebut, de conformitat amb el pacte setè del conveni. FACULTAR la Ima. Sra. Laia
Ortiz  i  Castellví,  Tercera  Tinent  d’alcaldia  i  regidora  de  l’Àrea  de  Drets  Socials,  a  la
signatura  de  l’esmentat  Conveni,  així  com  la  de  tots  aquells  documents  que  se’n
derivin del mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports

50. – (20190154) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació per a la
Universitat  Oberta  de  Catalunya  per  col·laborar  i  coordinar  l’acció  d’ambdues
institucions en l’àmbit de la gent gran i l’ús de les tecnologies amb la finalitat d’abordar
la problemàtica de la solitud no volguda en aquest col·lectiu i estudiar la seva vida
digital en diferents espais d’envelliment en el marc del projecte Beconnect home, amb
una vigència fins al 31 de desembre de 2019. FACULTAR l'Ima. Sra. Laia Ortiz i Castellví,
regidora de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de
l’esmentat  Conveni,  així  com  la  de  tots  aquells  documents  que  es  derivin  del  mateix.
DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

51. – (20190234)  APROVAR  el  conveni  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  Fundació  Bosch  i
Gimpera,  amb  NIF  núm.  G08906653,  per  a  l’execució  del  projecte  “Barcelona  Centre
Universitari”,  per  promoure  Barcelona  com  a  centre  universitari  internacional,  que
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instrumenta  l’atorgament  de  la  subvenció  de  concessió  directa  i  de  caràcter
excepcional de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de les
subvencions, per un import de 48.080,97 euros. DECLARAR la no-inclusió en
convocatòria  pública  per  raons  d’interès  públic  justificades  en  els  informes  que
consten  en  l’expedient.  AUTORITZAR  i  DISPOSAR,  a  favor  de  Fundació  Bosch  i
Gimpera, amb NIF núm. G08906653, la despesa de 48.080,97 euros, amb càrrec a la
partida  0201  23031  48903  de  l’exercici  del  2019,  equivalent  al  20,44  % del  cost  total
del  projecte  (235.202,41  euros).  REQUERIR  l’entitat  beneficiària  per  tal  que  en  un
termini  no  superior  als  tres  mesos  a  comptar  des  de  la  finalització  de  l’activitat
realitzada presenti la justificació corresponent. La justificació es referirà a activitats
efectuades  i  despeses  realitzades  entre  l’1  de  gener  i  el  31  de  desembre  de  2019.
FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz i Castellví, regidora de l’Àrea de Drets Socials, per a la
signatura  de  l’esmentat  Conveni,  així  com  la  de  tots  aquells  documents  que  se’n
derivin del mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

52. – (20190247) APROVAR el conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de
Barcelona  i  el  Consorci  del  Besòs  per  a  la  realització  d’un  programa  social  per  al
període 2019-2021. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 600.002,00
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 0201 46722 23031, dels quals 59.167,00
euros  corresponen  al  pressupost  de  l’exercici  de  l’any  2019,  295.000,00  euros  al
pressupost   de  l’any  2020  i  245.835,00  euros  del  pressupost  de  l’any  2021,
condicionats  aquests  darrers  a  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient,  a  favor  del
Consorci del Besos, amb NIFP5890053A, per fer front a les despeses derivades del
conveni. FACULTAR l'Ima. Sra. Laia Ortiz i Castellví, Tinent d’Alcaldia i regidora de Drets
Socials  de  l'Ajuntament  de  Barcelona  per  a  la  signatura  de  l’esmentat  Conveni,  així
com la de tots aquells documents que se’n derivin del mateix. DONAR-NE compte a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

53. – (20180400)  APROVAR  l’annex  de  modificació  de  l’encomana  de  gestió  a  l’Institut
d’Estudis  Regionals  i  Metropolitans  de  Barcelona  (IERMB)  pel  qual  es  formalitza  el
contracte programa 2019-2022, en el sentit d’incorporar diversos treballs en l’àmbit de
l'educació i de la infància i adolescència, definits a l’informe justificatiu del Director de
Serveis  de  Estratègia  i  Innovació  així  com  a  l’annex.  AMPLIAR  L'AUTORITZACIÓ  i
DISPOSICIÓ, per un import de 45.000,00 euros, amb càrrec a la partida 0201-23031-
22703  del  pressupost  de  l’any  2019,  i  de  conformitat  amb  l’informe  justificatiu  del
Director  d’estratègia  i  planificació  de  15  de  maig  de  2019,  la  despesa  relativa  a
l’encàrrec  de  gestió  a  l’Institut  d’Estudis  Regionals  i  Metropolitans,  amb  CIF  núm.
P0800013E, per dur a terme la gestió dels nous serveis de salut i cura de l’Ajuntament
de  Barcelona.  FACULTAR  l'Ima.  Sra.  Laia  Ortiz  Castellví,  Tinent  d’Alcaldia  de  Drets
Socials,  per  a  la  signatura  de  l’encomana,  així  com  la  de  tots  aquells  documents  que
se’n derivin de la mateixa. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona i a la Gaseta Municipal

54. – (20190120-IMSS)  PROMOURE,  en  el  marc  de  l’article  64  de  la  llei  19/2014,  de  29  de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, una prova
pilot  prèvia  a  l’aprovació  de  la  reglamentació  del  Servei  d’Atenció  Domiciliària  (SAD),
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amb l’objectiu d’analitzar la idoneïtat dels elements que haurien de constituir aquesta
reglamentació i les condicions de prestació del servei. APROVAR inicialment la
modificació parcial del sistema de gestió del SAD, establint que la forma de gestió de
part  d’aquest  servei  sigui  de  gestió  directa  a  través  d’encàrrec  a  mitjà  propi  en  un
àmbit determinat de la ciutat amb una zona estimada entre 2 i 4 àmbits territorials de
Centres de Serveis Socials, que representen entre 257.000 i 514.000 hores anuals, per
un període de 2 anys. SOTMETRE a informació pública durant un termini de trenta dies
el present acord mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de la província de
Barcelona, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la Gaseta Municipal i el tauler
d’anuncis  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  de  conformitat  amb  l’article  160.1  del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

55. – (19XC0143  (0685/19))  APROVAR  el  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de
Barcelona,  el  Consorci  Localret  i  l’Associació  de  Software  Lliure  Decidim,  per  a  la
gestió, promoció, desenvolupament i extensió de la plataforma Decidim. FACULTAR el
Tercer Tinent d’Alcaldia per a la signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots els
documents que se’n puguin derivar

Districte de Ciutat Vella

56. – (20193008) INICIAR l'expedient per a la contractació de Serveis operatius per al control
d'accés i manteniment pel bon funcionament dels urinaris públics del Districte de
Ciutat Vella, reservat a CET, amb núm. de contracte 19002092, mitjançant tramitació
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de
licitació de 425.560,62 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 526.757,68 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 351.702,99 euros i import de l'IVA de 73.857,63 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 Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

57. – (20152802) AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un
import de 15.269,53 euros, amb càrrec al pressupost i aplicació pressupostària indicats
en aquest mateix document, a favor de Diputació de Barcelona, amb NIF P0800000B,
en concepte de regularització pendent de les despeses derivades de la conservació i el
manteniment de les instal·lacions, subministraments i serveis que efectua la Diputació
de Barcelona, com a conseqüència de la ubicació de la Biblioteca Francesca
Bonnemaison en un edifici propietat de la Diputació de Barcelona, de conformitat amb
allò acordat en el Conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona, el
Consorci de Biblioteques i l'Ajuntament de Barcelona, aprovat per la Comissió de
Govern de l'Ajuntament de Barcelona en sessió de 19 de novembre de 2014.
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Districte de Sarrià-Sant Gervasi

58. – (264/2018) ADJUDICAR el contracte núm. 18005015, que té per objecte la gestió,
dinamització i coordinació del Centre Cívic Vallvidrera Vazquez Montalban, Centre
Cívic l'Elèctric i Casal de Barri Can Rectoret a Calaix de Cultura, SL amb NIF B63033740
de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la
proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu
d'1.770.920,99 euros IVA inclòs, dels quals 1.463.571,07euros corresponen al preu net
i 307.349,92 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 338.672,70 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711
0605; un import (IVA inclòs) de 591.080,30 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0605; un import (IVA inclòs) de
588.760,39 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711 0605; un import (IVA inclòs) de 252.407,60 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0605.
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en els
pressupostos posteriors a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 73.178,55
euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del
següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la
formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la
notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la
suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Imma Sampé Soler.
DONAR compte d'aquest acord a la Comissió Drets Socials, Cultura i Esports.

59. – (264/2018) ALLIBERAR la quantitat de 74.692,01 euros (IVA inclòs), en concepte de
baixa en la licitació, del contracte 18005015 que té per objecte la gestió, dinamització i
coordinació del Centre Cívic Vallvidrera Vazquez Montalban, Centre Cívic l'Elèctric i
Casal de Barri Can Rectoret, el qual ha estat adjudicat a l'empresa Calaix de Cultura, SL,
amb NIF B63033740, i retornar-lo a les partides i exercicis que s'indiquen en aquest
document.                                          

Districte d'Horta-Guinardó

60. – (127/2017)  PRORROGAR  fins  al  31  d’agost  de  2020  el  conveni  de  col·laboració  entre
l’Ajuntament  de  Barcelona  (Districte  d’Horta-Guinardó)  i  el  Sant  Genís  Penitents  Club
Deportivo, amb NIF G08925687, relatiu a la gestió cívica del Camp de Futbol de Sant
Genís,  de  conformitat  amb  la  normativa  reguladora  dels  expedients  d’autorització  de
l’atorgament  de  convenis  administratius  amb  altres  administracions  públiques  i
institucions  aprovada  per  decret  d’Alcaldia  el  27  d’abril  de  2011;  MODIFICAR  les
clàusules  primera,  cinquena  i  novena  del  conveni  vigent  per  raons  d’interès  públic;
FACULTAR l'Im. Sr. Agustí Colom Cabau, Regidor del Districte d’Horta-Guinardó per a la
signatura del Conveni. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.
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Districte de Sant Andreu

61. – (09-CONV-561.3/2019)  APROVAR  l’Annex  II  al  Conveni  de  col·laboració  entre
l’Ajuntament de Barcelona -Districte de Sant Andreu- i l’Associació sociocultural l’Altre
Festival”  per  al  desenvolupament  del  projecte  “L’Altre  Festival  Internacional  d’Arts
Escèniques  i  Salut  Mental”  corresponent  a  l’edició  2019.  ATORGAR  una  subvenció
directa  de  caràcter  excepcional,  a  favor  de  l’Associació  sociocultural  l’Altre  Festival,
amb NIF G66241993, per un import de 15.000,00 euros, equivalent al 21,43% del cost
total  del  projecte,  que  té  un  cost  total  d’execució  de  70.000,00  euros,  i  una  durada
des de l'1 de gener de 2019 fins el 31 de desembre de 2019, d’acord amb l’establert als
articles 22.2.c) i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions,  i  l'art.  6.2  de  la  normativa  general  de  subvencions  de  l’Ajuntament.
AUTORITZAR I  DISPOSAR la despesa de 15.000 euros, amb càrrec a la partida
pressupostària 92416/48903, de la pròrroga del pressupost general de l’Ajuntament de
Barcelona de l’exercici  2018 per a l’exercici  2019,  a  favor de l’Associació sociocultural
l’Altre  Festival,  amb NIF  G66241993,  per  subvencionar  l'execució del  projecte “L’Altre
Festival  Internacional  d’arts Escèniques i  Salut Mental.  REQUERIR l'entitat  beneficiària
per tal que, abans del 31 de març de 2020, presenti la justificació dels fons rebuts,
mitjançant un compte justificatiu simplificat, d’acord amb el què estableix l’article 10è
de  la  Normativa  general  de  subvencions  de  l’Ajuntament  de  Barcelona.  FACULTAR  la
regidora del Districte de Sant Andreu, l'lma. Sra. Laia Ortiz Castellví  per a la signatura
de l’esmentat  acord,  així  com la  de tots  aquells  documents  que se’n  derivin.  DONAR-
NE compte  a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció.

62. – (09-CONV-590/2019)  APROVAR  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de
Barcelona -Districte de Sant Andreu-, i la societat cooperativa Cultura 21 SCCL, per al
desenvolupament  del  Projecte  “Fira  Literal”  per  a  les  edicions  corresponents  als  anys
2019 i 2020, i l’atorgament d’una subvenció directa de caràcter excepcional. ATORGAR
una subvenció directa de caràcter excepcional, a favor de la societat cooperativa
Cultura 21 SCCL, amb NIF F65533200, per un import de 38.000 euros, 19.000 euros per
a l’anualitat 2019, i  19.000 euros per a l’anualitat 2020, equivalent al  20,43% del cost
total del projecte, el qual té un cost total d’execució de 186.000,00 euros, i una durada
des de l'1 de gener de 2019 fins al  31 de desembre de 2020, d’acord amb els  articles
22.2.c) i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i
l'art.  6.2  de  la  Normativa  general  de  subvencions  de  l’Ajuntament.  AUTORITZAR  I
 DISPOSAR la despesa de 38.000 euros (amb el desglossament de 19.000 euros per a
l’exercici 2019 i 19.000 euros per a l’exercici 2020) amb càrrec als pressupostos 2019 i
2020 i partida 48903/33411, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en
la partida corresponent per a aquests exercicis, per subvencionar el desenvolupament
del projecte “Fira Literal”. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, abans del 31 de
març de 2020, presenti la justificació dels fons rebuts, mitjançant un compte
justificatiu  simplificat,  d’acord  amb  el  que  estableix  l’article  10è  de  la  Normativa
general  de  subvencions  de  l’Ajuntament  de  Barcelona.  FACULTAR  la  regidora  del
Districte  de Sant  Andreu per  a  la  signatura de l’esmentat  conveni,  així  com la  de tots
aquells  documents que se’n derivin.  DONAR-NE compte  a  la  Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
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63. – (1008/2006) TENIR per subrogat a Tortola Constructed, S.L., amb NIF B88279179, en la
posició de propietari arrendador en el contracte de lloguer del local c. Garcilaso, 105-
121  on  s’ubica  el  Casal  de  Gent  Gran  La  Palmera,  en  el  lloc  de  l’anterior  propietari
Altamira  Santander  Real  Estate,  SA,  amb  NIF  A28100915,  en  virtut  de  l’escriptura  de
compra-venda número 1053 d'1 de març de 2019. ANUL·LAR la despesa per un import
de 549.931,88 euros amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix
document,  contreta  al  contracte  06003641  a  favor  d’Altamira  Santander  Real  Estate,
S.A. amb NIF A28100915. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de
549.931,88 euros amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix
document, a favor de Tortola Constructed, SL, amb NIF B88279179, en concepte de
lloguer  del  local  c/Garcilaso,  105-121,  condicionat  a  l’existència  de  crèdit  adequat  i
suficient.

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT

64. – (20190006D) DESISTIR del procediment de licitació del contracte 18005055 que té per
objecte la contractació de Manteniment i reparació dels controls d'accés a la ciutat de
Barcelona durant el període (octubre 2019-setembre 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 per la Gerència adjunta de Mobilitat i Infraestructures de 2 de
maig de 2019, que consta a l'expedient; ANUL·LAR l'autorització de despesa aprovada
per Decret d'11 d'abril de 2019 de l'esmentat contracte, per un import d'1.400.000,00
euros amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest document;
PUBLICAR aquesta resolució al DOUE i a la plataforma de serveis de contractació
pública de la Generalitat de Catalunya.  

65. – (20170100)  PRORROGAR l’encàrrec de gestió a Barcelona Cicle de l’Aigua SA, amb NIF
A66168303, per dur a terme les tasques incloses a les proposicions aprovades pel
Plenari  del  Consell  Municipal  de l’Ajuntament de Barcelona en sessió ordinària del  25
de  novembre  de  2016,  referents  a  la  gestió  pública  del  cicle  de  l’aigua,  d’acord  amb
l’informe  de  la  gerència  adjunta  de  medi  ambient  i  serveis  urbans  que  obra  a
l’expedient,  a  efectes que l’encàrrec pugui  incloure l’anàlisi  de la  futura sentència del
Tribunal Suprem en el recurs de cassació interposat contra la sentència 126/2016 de 9
de març del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En conseqüència, la durada de
la  pròrroga  s’estendrà  fins  que  es  dicti  l’esmentada  sentència  i  per  un  període
addicional  de  90  dies  a  efectes  d’avaluar  el  seu  contingut.  PUBLICARel  present  acord
en el butlletí Oficial de la Província i en la Gaseta Municipal.

66. – (20180023P) APROVAR la pròrroga de l'Encàrrec de gestió de l'Ajuntament de
Barcelona a Foment de Ciutat, SA pel suport als Programes d'Implicació Territorial i
Social d'Ecologia Urbana 2018/2019, d'acord amb les prescripcions generals aprovades
per la Comissió de Govern de 22 de febrer de 2018, fins al 31 de desembre de 2021, de
conformitat amb el previst en la prescripció V de les prescripcions generals que
regeixen l'esmentat  encàrrec. AMPLIAR l'autorització i DISPOSICIÓ de despesa per un
import d'1.117.200,00 euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en
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aquest mateix document, a favor de Foment de Ciutat, SA, amb NIF A62091616, per
fer front al finançament de l'activitat encarregada, segons el següent desglós:
545.600,00 euros per l'any 2020 i 571.600,00 euros per l'any 2021. La consignació
queda subordinada al crèdit que per cada exercici autoritzin els respectius
pressupostos, d'acord amb l'art. 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, regulador de les
Hisendes Locals. PUBLICAR aquesta pròrroga al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i a la Gaseta Municipal.  

67. – (BC 2019/032) APROVAR definitivament el Segon Projecte Constructiu Base de carrils
bicicleta de la ciutat de Barcelona. Millores i connexions. Xarxa bàsica, d'iniciativa
municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte, que figura a l'expedient
administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un import de
9.446.862,58 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); 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’Edictes de l’Ajuntament
de Barcelona; i AUTORITZAR a Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA a l’extensió
del  seu  àmbit  d’actuació  territorial,  als  efectes  de  l’actuació  compresa  en  el  Projecte
de Carrils bicicleta que es situa al terme municipal de Sant Adrià del Besòs.

Districtes de Ciutat Vella, l'Eixample, Sants-Montjuïc, les Corts, Sarrià-Sant Gervasi,
Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí

68. – (18ju264) RESOLDRE les al·legacions formulades en el termini d’informació pública per
Josel, SLU i l’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya a l’acord de
la Comissió de Govern de 27 de setembre de 2018 d’aprovació inicial  de la  Instrucció
reguladora del Registre de Solars sense edificar del municipi de Barcelona, en el sentit
que  justificadament  i  raonada  figura  a  l’informe  emès  per  la  Direcció  de  Serveis
Jurídics  de  l’Institut  Municipal  d’Urbanisme  de  16  d’abril  de  2019  que  consta  a
l’expedient i es dona per reproduït a efectes de motivació. APROVAR definitivament la
Instrucció reguladora del Registre de Solars sense edificar del municipi de Barcelona,
amb la modificació puntual de l’articulat, resultant de la informació pública. PUBLICAR
aquest acord i el text de la Instrucció reguladora del Registre de Solars sense edificar
del municipi de Barcelona, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta
Municipal i al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

69. – (BC 2019/033) APROVAR definitivament el Segon Projecte Constructiu Base de carrils
bicicleta de la ciutat de Barcelona. Millores i connexions. Xarxa secundària, d'iniciativa
municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte, que figura a l'expedient
administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un import de
9.384.304,43 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); 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’Edictes de l’Ajuntament
de Barcelona i  AUTORITZAR a Barcelona d’Infraestructures Municipals,  SA a l’extensió
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del  seu  àmbit  d’actuació  territorial,  als  efectes  de  l’actuació  compresa  en  el  Projecte
de Carrils bicicleta que es situa al terme municipal de Sant Adrià del Besòs.

Districtes de Sant Andreu i Sant Martí

70. – (10BC 2019/045) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reforma de l'avinguda
Meridiana entre el carrer Mallorca i els carrers Navas de Tolosa / Josep Estivill, Fase 1,
als districtes de Sant Martí i Sant Andreu de Barcelona, 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 6.591.099,24 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 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.

Districte de Ciutat Vella

71. – (1BC 2019/094) APROVAR el Projecte de restauració dels sostres enteixinats
policromats A, C, J de l'edifici de l'Ajuntament de Barcelona situat a la Pl. Sant Jaume,
districte de Ciutat Vella,  i del projecte de mitjans auxiliars i ajudes de paleta,
d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic i l’Informe Jurídic del Projecte que
figuren a l’expedient administratiu i que aquests efectes es donen per reproduïts, amb
un  pressupost  d'1.726.046,67  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 Província de Barcelona (BOPB), a la
Gaseta municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

Districte de Sants-Montjuïc

72. – (3BD  2019/035)  APROVAR  inicialment  el  Projecte  executiu  per  l’adequació  i
reurbanització dels entorns del futur CAI de la Marina, als jardins de Cal Sèbio, al
Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe
Tècnic  del  Projecte,  que  figura  a  l’expedient  administratiu  i  que  aquests  efectes  es
dona  per  reproduït,  amb  un  pressupost  de  704.772,73  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.
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Districte de Nou Barris

73. – (8BD  2017/212  (bis))  AIXECAR  la  suspensió  de  la  tramitació  de  l’aprovació
administrativa  i  APROVAR  definitivament  el  Projecte  d’implantació  d’unes  escales
mecàniques  i  arranjament  dels  entorns,  a  l’àmbit  comprès  entre  l’av.  dels  Rasos  de
Peguera, el carrer del Pedraforca i el carrer de les Agudes, al barri de Ciutat Meridiana,
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  de  3.654.072,09  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; NOTIFICAR als interessats en aquest procediment; 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.

74. – (8BD 2018/132) APROVAR inicialment elprojecte de segregació i adaptació del projecte
executiu  d’accés  a  través  del  parc  de  Font  Magués  del  barri  de  Torre  Baró  fins  al
passeig  de  les  Aigües,  al  Districte  de  Nou  Barris  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 820.645,77 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.

Districte de Sant Andreu

75. – (18g149) RESOLDRE les al·legacions presentades durant el termini d’informació pública
de l’aprovació inicial de la relació de béns i drets afectats per l’expropiació parcial de la
finca  núm.  35  del  carrer  Torrent  de  l’Estadella,  en  els  termes  que  figuren  a  l’informe
emès  per  la  Direcció  de  Serveis  de  Gestió  Urbanística  de  l’Institut  Municipal
d’Urbanisme  de  Barcelona,  de  7  de  maig  de  2019,  que  consta  a  l’expedient  i  que  es
dona per íntegrament reproduït; APROVAR definitivament, la relació de béns i drets
afectats  per  l’expropiació  de  934,06  m2  de  la  finca  núm.  35  del  carrer  Torrent
d’Estadella, qualificats de xarxa viària bàsica (clau 5) per la Modificació del Pla General
Metropolità del sector Sant Andreu-Sagrera de Barcelona, aprovada definitivament el
12 de desembre de 1996; INICIAR l’expedient d’expropiació; NOTIFICAR individualment
als  afectats  l’inici  de  l’expropiació  per  a  que  en  el  termini  de  quinze  dies  aportin  els
títols  que  legitimin  els  seus  drets,  cas  que  no  ho  hagin  fet  a  la  fase  d’informació
pública, i proposin el preu en què els valorin, i el termini necessari per desallotjar la
finca, en el cas de ser ocupants, a fi d’intentar el tràmit d’avinença previst a l’article 24
de  la  Llei  d’Expropiació  Forçosa  i  155  del  Reglament  de  Patrimoni  dels  Ens  Locals,
advertint als ocupants dels immobles i a tots aquells als quals afecti, que hauran de
desallotjar la finca en el termini màxim de cinc mesos a comptar des de la data de la
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notificació,  previ  pagament  o  dipòsit  de  la  indemnització  que  si  s’escau  pugui
correspondre i, en el supòsit que transcorregut l’esmentat termini de quinze dies no hi
hagi  mutu  acord;  INICIAR la  peça  separada  de  preu  just,  d’acord  amb allò  establert  a
l’article 29 de la Llei d’Expropiació Forçosa i concordants del seu Reglament i a l’article
157 i següents del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals; PUBLICAR aquest acord
mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província, i a
un diari dels de més circulació de la província, amb publicació íntegra de la relació de
béns i drets aprovada definitivament.

76. – (19g163) INCOAR, de conformitat amb allò establert a l’article 156 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i als articles
215 a 218 del decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme,  expedient  d’ocupació  directa  d’una  porció  de  terrenys  de  1.396,23  m2,
situats  al carrer Pont del Treball Digne, 19, qualificats sistema viari (5), afectats pel 
Projecte  constructiu  d’urbanització  dels  carrers  Gran  de  la  Sagrera,  Garcilaso  i
Berenguer de Palou, entre els carres de Costa Rica i de Ferran Turné PAU 1 ( parcial )
del PMU Sector Entorn Sagrera, àmbits A i D, i que es troben inclosos al PAU 2 del PMU
sector Entorn Sagrera, a executar mitjançant el sistema d’actuació de reparcel·lació en
la modalitat de cooperació,  pels motius que raonadament i justificada consten en
l’informe  de  data  25  d’abril  de  2019,  i  que  es  dóna  per  reproduït  íntegrament.
APROVAR  inicialment  la  relació  de  béns  i  drets  afectats  per  l’ocupació  directa,  i
exposar-la a informació pública pel termini de quinze dies, amb simultània audiència
pel mateix temps a les persones titulars del dret, per tal que puguin formular
al·legacions. SOL·LICITAR al Registre de la Propietat de Barcelona la pràctica de
l’anotació  marginal  a  la  inscripció  de  la  finca  afectada  prevista,  a  l’article  215.5  del
Reglament de la Llei d’Urbanisme.

77. – (9BD 2018/007) APROVAR el Projecte executiu de la reforma dels locals ubicats a la
Crta. de Ribes, 85 per a convertir-los en un casal de Gent Gran, al Districte de Sant
Andreu  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  985.923,88  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 aquests acord al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

Districte de Sant Martí

78. – (19SD0042P)  APROVAR  definitivament,  de  conformitat  amb  l’article  16.b  de  la  Carta
Municipal  de  Barcelona,  el  Projecte  d’urbanització  de  l’espai  públic,  delimitat  pels
carrers Roc de Boronat, Llull, Llacuna i Ramon Turró, de la U.A.6 del Pla Especial de
Reforma Interior  “Eix  Llacuna” dins la  MPGM per la  renovació de les  àrees industrials
del  Poblenou  “Districte  d'activitats  22  bcn”  (aprovat  definitivament  pel  Plenari  del
Consell Municipal en sessió de 25 d'octubre de 2002) d’acord amb l’Informe Tècnic del
Projecte (amb classificació B) de data 11 de març de 2018 promogut per Metrovacesa,
SA que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït,
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amb  un  pressupost  de  578.311,86  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. 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-lo als interessats en aquest
procediment. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

79. – (19obo171)  APROVAR  inicialment,  a  l’empara  de  l’article  89.6  del  Decret  Legislatiu
1/2010,  de  3  d’agost,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  d’Urbanisme,  la
modificació del Projecte d’urbanització de l’àmbit comprés pels carrers de Cristóbal de
Moura,  Provençals  i  Fluvià  a  l’àmbit  de  Can  Alier  22  ,  al  Districte  de  Sant  Martí,  a
Barcelona,  d’iniciativa  pública,  amb  un  import  de  6.915.851,40  euros  PEC,  el  21%  de
l’impost  del  valor  afegit  (IVA)  inclòs.  Aquest  import  no  altera  el  del  projecte
d’urbanització  referenciat,  que  fou  aprovat  definitivament  per  la  Comissió  de  Govern
d'1 de febrer de 2018 - modificació d’àmbit que permet resoldre la trobada del carrer
Cristòbal de Moura, entre Bac de Roda i el carrer Fluvià, segons informe tècnic de la
Direcció de Serveis de Projectes i Obres de l’Institut Municipal d’Urbanisme de data 29
d’abril  de  2019,  que  figura  a  l’expedient  i  que  es  dona  per  reproduït;  SOTMETRE  a
informació pública dit projecte, durant un termini d’un mes, a partir del dia següent al
de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) i en un
diari dels de més circulació de la província, termini durant el qual es podrà examinar i
formular-hi les al·legacions pertinents; i TENIR-LO per aprovat definitivament, sempre i
quan  no  s’hagin  formulat  al·legacions  en  el  termini  d’informació  pública,  i  no  s’hagin
rebut informes que facin palesa la necessitat d’introduir modificacions en el projecte.

80. – (19g132)  APROVAR  inicialment  a  l’empara  de  l’article  119.2  a)  del  Decret  Legislatiu
1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, el Projecte
de  Reparcel·lació  en  la  modalitat  de  compensació  bàsica,  del  Polígon  d’Actuació
Urbanística  1  del  Pla  de  Millora  Urbana  de  l’Illa  delimitada  pels  carrers  Àvila,
Almogàvers, Badajoz i Pere IV, pels motius que raonadament i justificada consten en
l’informe  de  25  d’abril  de  2019  de  la  Direcció  de  Serveis  de  Gestió  Urbanística  de
l’Institut  Municipal  d’Urbanisme,  inclòs  en  l’expedient,  en  els  mateixos  propis  termes
que es donen per reproduïts. SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un
mes per al·legacions, mitjançant inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, en un dels diaris de més circulació de la província i al Tauler d’edictes de la
Corporació, amb audiència simultània a les persones interessades pel mateix termini,
amb notificació personal.

81. – (10-2018LL39125) Concedir la llicència d'obres majors a Dos Puntos Asset
Management, SL per a l'execució d'obres majors a l'emplaçament situat al carrer
Marroc,  33  consistents  en  la  construcció  d'edifici  d’oficines  de  nova  planta  de
3PS+PB+12  amb  una  planta  superior  d’instal·lacions.  En  resulten  la  planta  baixa  i  12
plantes pis destinades a oficines, 199 places d'aparcament per a cotxes, 139 per a
motos i 120 per a bicis amb les següents Condicions Particulars de la Llicència.- Abans
de l'inici d'obres: - Les cobertes seran planes i sense maquinària d'instal·lacions per
sobre del volum màxim. - A l'inici de les obres s'haurà d'informar i convocar a la
Direcció de Serveis de Projectes i Obres (tel. 93 291 46 00). - A l'inici de les obres
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s'haurà d'informar i convocar al Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic. -
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. - Cal donar compliment a les especificacions dels informes de
BCASA de dates 27-7-18 i 4-10-18. En el decurs de les obres: - En la planta soterrani -2
de l'aparcament tots els locals disposaran de ruixadors. - La urbanització del sòl privat
amb servitud de pas públic serà igual a la dels espais lliures confrontants. - El pendent
màxim de les rampes de l'aparcament serà del 20%. - L'alçada sota conductes de
ventilació de l'aparcament, no pot ser inferior a 2,20 m. - La ventilació de l'aparcament
s'ajustarà  al  previst  a  l'apartat  ‘3.1.4  Aparcamientos  y  garajes  de  cualquier  tipo  de
edificio’  del  Document  Bàsic  ‘Salubridad:  HS  3  Calidad  del  aire  interior’  del  CTE,  a
l'apartat  8  ‘Control  del  humo de  incendio’  del  Document  Bàsic  ‘Seguridad en  caso  de
incendio:  SI  3  Evacuación  de  ocupantes’  del  CTE  i  a  l'article  23-2  Garatges  i
aparcaments de l'Ordenança de Medi Ambient de Barcelona. - Les  preses d'aire
d'aportació a l'aparcament s'han de situar a una alçada suficient per a no produir
molèsties als vianants. - 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.
En el tràmit de primera ocupació i/o comunicació prèvia: - S'hauran de registrar les
servituds de pas, galeries i totes les sales tècniques corresponents a nom de
l'Ajuntament de Barcelona. - Es comunicarà el final d'obra al Departament de
Coordinació d'Obres a l'Espai Públic per a poder verificar les condicions del seu
informe de 3 d'octubre de 2018. - Pel 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 de gener de 2011). - Caldrà
disposar de l'informe de caràcter favorable de recepció dels treballs de recollida
pneumàtica emès per BCASA i la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus. -
Per 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). - Caldrà verificar l'acompliment de l'aplicació sobre Energia Solar de
l'Ordenança del Medi Ambient de Barcelona i aportar tota la documentació requerida
en l'informe de l'Agència de l'Energia de 27 de novembre de 2018. - En el tràmit de
primera ocupació, del control inicial o acte de comprovació o del comunicat
corresponent a l'activitat, s'ha d'aportar la documentació requerida en l'article 6 de
l'ORCPI/08 i, si correspon, el Pla d'Autoprotecció. Altres: - Aquesta llicència d'obres no
inclou la legalització d'activitats i d'instal·lacions, ni les bastides d'obra, ni tanques de
precaució o altres elements auxiliars, ni l'ocupació de la via publica, ni guals, les quals
s'hauran de sol·licitar a Districte i tramitar d'acord amb la normativa vigent. - Aquesta
llicència d'obres no inclou l'autorització de l'enderroc de les edificacions existents. -
Les assenyalades al dors del full. Termini d'inici de les obres : 12 mesos. Termini
d'execució de les obres: 36 mesos.  

82. – (10BD 2017/225) APROVAR definitivament el Projecte executiu de reurbanització de la
Via Trajana, entre els carrers Binèfar i Santander, al districte de Sant Martí de
Barcelona,  segmentat  en  fases  1a  i  1b,  d’iniciativa  municipal,  d’acord  amb  l’Informe
Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna
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per reproduït, amb un pressupost de 3.476.690,80  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); APROVAR les bases del conveni de cessió d'ús de les
instal·lacions d'energia elèctrica i de constitució de la servitud de pas aeri/subterrani
de les línies de Baixa Tensió i de Mitja Tensió a favor d’Endesa Distribución Eléctrica, SL
que inclou el projecte executiu; FACULTAR el Gerent del Districte de Sant Martí per
aprovar i formalitzar els convenis específics que apliquin a les circumstancies concretes
les bases esmentades, d'acord amb l'article 16.k de la Carta municipal de Barcelona i la
Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; 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.

83. – (10BD 2018/049) APROVAR definitivament el Projecte de millores per a zones
esportives al barri de la Verneda i la Pau, al districte de Sant Martí, de Barcelona,
d’iniciativa  municipal,  d’acord  amb  els  informes  tècnics  municipals  del  projecte  que
figuren a l’expedient administratiu i que aquests efectes es donen per reproduïts, amb
un  pressupost  de  579.229,81  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 Província de Barcelona
(BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

84. – (10BD 2018/059) APROVAR definitivament el Projecte executiu de transformació dels
entorns del carrer del Camp Arriassa, al districte de Sant Martí, 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  523.494,24  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 Província de Barcelona
(BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

EL SECRETARI GENERAL
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