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COMISSIÓ DE GOVERN

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 DE MAIG DE 2019

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 23 de maig de 2019

Part Decisòria

Propostes d’acord

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

1. – (363/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Óscar Navarro Navarro
(mat. 77484) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí de programa amb
la  categoria  professional  d’Auxiliar  Administratiu,  amb  destinació  al  Grup
d’Informadors  Volants  del  Servei  d’Atenció  Presencial  de  la  Direcció  de  Serveis
d’Informació i Atenció Ciutadana de l’Àrea de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació
i Transparència, on ocupa el lloc de treball d’Informador – Tramitador (16FCXSCSC03), i
l’activitat  privada  per  compte  propi  de  disseny  gràfic  i  publicitat.  La  dedicació
professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a
l’Administració  Pública  i  haurà  de  desenvolupar-se  en  horari  no  coincident  amb  el
municipal.  La  present  autorització  resta  condicionada  a  l’estricte  compliment  dels
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984,
de  26  de  desembre,  d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les  Administracions
Públiques,  la  Llei  21/1987,  de  26  de  novembre,  d’incompatibilitats  del  Personal  al
Servei  de  l’Administració  de  la  Generalitat  i  d’altra  normativa  aplicable.  Aquesta
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

2. – (395/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Natàlia Ferré Giró
(mat. 77450) entre la seva activitat municipal com a personal eventual en el càrrec
d’Adjunta de la  Sindicatura de Greuges de Barcelona,  desenvolupant el  lloc  de treball
de Directora Adjunta de la Sindicatura de Greuges de Barcelona (28CA1CDCD01), i
l’activitat  de  docent  com  a  professora  col·laboradora  de  la  Universitat  Oberta  de
Catalunya (UOC) pel curs 2018-2019, des del 20 de febrer de 2019 fins el 11 de juliol
de 2019. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització
resta  condicionada  a  l’estricte  compliment  dels  deures  públics,  a  les  prohibicions  i
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats  del  personal  de  les  Administracions  Públiques,  la  Llei  21/1987,  de
26  de  novembre,  d’incompatibilitats  del  Personal  al  Servei  de  l’Administració  de  la
Generalitat  i  d’altra  normativa  aplicable.  Aquesta  autorització  perdrà  vigència  per
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canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al
mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.

3. – (16005829-003 (0025/17)) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del
TRLCSP, el contracte 16005829-003 que té per objecte els serveis de producció
multimèdia, audiovisuals i fotografies, adjudicat a l'empresa Goroka Contents SL, amb
NIF B63764476, per un import màxim de 182.651,92 euros (IVA inclòs), d'acord amb
els informes i documentació que consten a l'expedient. AMPLIAR l'autorització i
disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 182.651,92 euros,
IVA inclòs, amb càrrec a la partida i al pressupost que s'indiquen en aquest document.
FIXAR en 7.547,60 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. 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.

4. – (invers)  INFORMAR  favorablement  les  actuacions  d’inversions  relacionades  en  el
document de 30 de maig de 2019.

5. – (3-106/2019)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-106/2019  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 699.477,61
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.  19052091;  i  PUBLICAR  aquest  acord  a  la
Gaseta Municipal.

6. – (3-107/2019)  APROVAR   l’expedient  núm.  3-107/2019  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 629.844,16 euros, de conformitat amb la documentació i amb la
distribució  d’aplicacions  pressupostàries  que  consta  a  l’expedient,  referència
comptable 19052095; PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal i DONAR-NE
compte a la Comissió d'Economia i Hisenda.

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

7. – (19XC0160 (0722/19)) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Barcelona i la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU),
amb NIF G63327696, per al projecte de manteniment i suport de la secretaria tècnica
de l'observatori internacional de la democràcia participativa (OIDP), que instrumenta
l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter nominatiu,
de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions i 6.1.a) i 6.3 de la normativa general reguladora de les
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subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 70.000,00 euros;
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 70.000,00 euros amb càrrec al/s
pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de la
Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, amb NIF G63327696,
per al projecte de manteniment i suport de la secretaria tècnica de l'observatori
internacional de la democràcia participativa; REQUERIR l'entitat beneficiària per tal
que, presenti en data màxima 31/03/2020 el balanç econòmic i la memòria de
funcionament d'aquesta i justificació dels fons rebuts. Aquest haurà de contenir
memòria  d’actuació  amb  indicació  de  les  activitats  realitzades  i  resultats  obtinguts,
memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades i informe de
l’auditor.

Districte de les Corts

8. – (19S06900) APROVAR les bases específiques que han de regir la convocatòria per a
l’any  2019  del  concurs  de  Cartells  de  la  Festa  Major  de  Les  Corts.  AUTORITZAR  la
despesa màxima de 1.000,00 euros que anirà amb càrrec del codi econòmic 48101,
programa 33811, del pressupost de l'any 2019, per fer front a la disposició i lliurament
d'aquest premi. CONVOCAR el concurs de Cartells de la Festa Major de Les Corts de
l’any  2019,  de  conformitat  amb  les  bases  generals  reguladores  aprovades
definitivament. ORDENAR la publicació de la convocatòria i de les bases específiques
del  concurs  de  cartells  de  la  Festa  Major  de  Les  Corts  de  l’any  2019,  mitjançant  la
inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, del
tauler  d’edictes  electrònic  i  en  el  web  del  Districte  de  Les  Corts.  ESTABLIR,  de
conformitat amb les bases específiques, un termini de presentació de quinze dies
hàbils,  a  comptar  des  del  dia  següent  al  de  la  publicació  de  l’anunci  corresponent  al
 Butlletí Oficial de la Província.

Districte d'Horta-Guinardó

9. – (16005717-001) PRORROGAR per un període comprès des de l'1 de juny de 2019 fins el
31 de maig de 2021, el contracte 16005717-001 que té per objecte la direcció, gestió i
animació dels programes de dinamització sociocultural del centre cívic Matas i Ramis,
adjudicat a l'empresa Progess, Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL, amb NIF
B59960526, per un import total de 421.511,39 euros (IVA inclòs), d'acord amb els
informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la
despesa de l'esmentat contracte per un import de 421.511,39 euros, IVA inclòs, amb
càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen que s'indica en aquest
document, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de
l'exercici posterior a l'actual. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les
dependències de Districte d'Horta-Guinardó. 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 Drets, Cultura i Esports.
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Districte de Nou Barris

10. – (19010003/19000754) ALLIBERAR la quantitat de 54.654,86 euros (IVA inclòs), en
concepte de baixa en la licitació, del contracte 19000754 que té per objecte el servei
de Suport a les comunitats de veïns/veïnes i d'intervenció a l'espai públic al Districte
de Nou Barris, 2019-2021, amb mesures de contractació pública sostenible, el qual ha
estat adjudicat a l'empresa Progess Projec. Gestió Serveis Socia, amb NIF B59960526, i
retornar-lo a les partides i exercicis que s'indiquen en aquest document. DONAR-NE
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT

11. – (20190372) RATIFICAR la voluntat de concórrer per part de l’Ajuntament de Barcelona
a la tercera convocatòria de la iniciativa europea Urban Innovate Actions (UIA) per al
Projecte Adaptant Escoles al Canvi Climàtic a través del verd, el blau i el gris
(GBG_AS2C)  en  qualitat  de  coordinador  del  projecte  (Main  Urban  Authority  –  MUA);
APROVAR  l’Acord  de  col·laboració  per  a  la  implementació  del  Projecte:  UIA03-264,
GBG_AS2C “Adaptant Escoles al Canvi Climàtic a través del verd, el blau i el gris” en el
marc  de  l’Iniciativa  UIA,  a  subscriure  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona,  el  Consorci
d’Educació  de  Barcelona  (CEB),  l’Agència  de  Salut  Pública  de  Barcelona  (ASPB),
Barcelona  Cicle  de  l’Aigua  S.A.,  l’Institut  de  Salut  Global  de  Barcelona  (ISGLOBAL),
l’Institut  de  Ciències  i  Tecnologia  Ambientals  (ICTA)  –  Universitat  Autònoma  de
Barcelona  i  l’Escola  Vila  Olímpica,  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;  APROVAR  l’adhesió  al  contracte  de  subvenció  per  a  la  implementació  del
Projecte  UIA03-264,  GBG_AS2C  “Adaptant  Escoles  al  Canvi  Climàtic  a  través  del  verd,
el  blau  i  el  gris”,  entre  la  Région Hauts-de-France,  en  qualitat  d’Entitat  Encomanada i
l’Àrea  d’Ecologia  Urbana  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  com  a  Autoritat  Urbana
Principal (MUA); ACCEPTAR la subvenció que formalitzen els documents anteriors en el
cas que sigui concedida i, condicionada, en tot cas, a la signatura del Contracte de
Subvenció;  AUTORITZAR  la  despesa  per  import  d’1.000.000,00  euros,  a  càrrec  de  la
partida  0501-76741-15347  Refugis  canvi  climàtic  (convocatòria  UIA)  –  UIA  Refugis
climàtics  escoles  (projecte  P.11.7058.01)  de  l’exercici  2020  del  Pressupost  de
l’Ajuntament  de  Barcelona,  per  fer  front  a  les  despeses  derivades  del  projecte.  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, Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals; i FACULTAR al Gerent competent per la signatura de
l’Acord de col·laboració o qualsevol altre document vinculat amb el projecte Adaptant
Escoles al Canvi Climàtic a través del verd, el blau i el gris (GBG_AS2C) en el marc de la
tercera convocatòria UIA: Urban Innovate Actions 2018 com a representant de
l’Ajuntament de Barcelona.

12. – (20190335) AUTORITZAR la despesa per un import de 153.000,00 euros per fer front a
la convocatòria per a la concessió d'ajuts per al desenvolupament del Pla d'Acció del
programa "Barcelona Escoles+ Sostenibles 2019-2022", amb càrrec al/s pressupost/os i
partida/es indicats en aquest mateix document; OBRIR la convocatòria de concurs
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públic  per  a  la  presentació  de  sol·licituds  d’ajuts  per  al  desenvolupament  del  Pla
d’Acció  del  programa  "Barcelona  Escoles  +  Sostenibles  2019-2022”,  d’acord  amb  les
modalitats  i  terminis  que  s’especifiquen  en  document  annex;  i  PUBLICAR  aquesta
convocatòria  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Barcelona,  el  tauler  d’edictes
electrònic i al web municipal, de conformitat amb la base 12a de les Bases reguladores
de la concessió d’ajuts per al desenvolupament del Pla d’acció del Programa “Escoles +
Sostenibles”,  aprovades  per  acord  de  la  Comissió  de  Govern  en  sessió  del  dia  25  de
maig de 2017 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 6 de juny
de 2017.

Districte de Sant Martí

14. – (10-2018LL33497) CONCEDIR la llicència d'obres majors de la segona fase (primera
fase exp. 10-2018LL33497/1) a MRE III Proyecto Cinco, SOCIMI, SA per a l'execució
d'obres majors a l'emplaçament situat a l'avinguda Icària, 211-213, consistents en la
construcció  d'edifici  d’oficines  de  nova  planta  de  3PS+PB+12,  amb  una  superfície
construïda total de 27.392,73 m2. En resulten un local en la planta baixa i 12 plantes
pis destinades a oficines, 179 places d'aparcament per a cotxes, 67 per a motos i 105
per a bicis, amb les següents Condicions particulars de la llicència.- Abans de l'inici
d'obres: - S'haurà d'aportar tota la documentació requerida en l'informe de l'Agència
de l'Energia de 13 d'agost de 2018. - Les cobertes seran planes i sense maquinària
d'instal·lacions per sobre del volum màxim. En cas d'instal·lar-hi plaques seran planes i
sense superar el nivell de l'ampit de la coberta. - A l'inici de les obres 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
5 de novembre de 2018 i 5 de febrer de 2019. En el decurs de les obres: - Les dues
escales descendents, especialment protegides, han de quedar adequadament
compartimentades abans de l'últim tram d'accés a coberta, que es realitza amb
l'escala oberta. I aquest tancament ha de garantir el bon funcionament del sistema de
ventilació d'escala previst.- Els diferents ruixadors de l'establiment, tant els d'ús
administratiu com d'aparcament, es dissenyaran d'acord a la classe Risc Ordinari III,
degut a què és d'aplicació l'Annex E d'UNE-EN 12.845, Requisitos especiales para
sistemas de gran altura. - La construcció i manteniment de les instal·lacions s'ha de fer
d'acord a RIPCI 2017.- L'accés porticat a l'edifici pel carrer Badajoz haurà d'estar obert
pel lateral per a poder garantir una correcta dissipació de fums, d'acord a la definició
d'espai exterior segur de DB SI.- L'accés a l'aparcament serà abalisat de manera que
s'hi estableixi el sentit únic de circulació.- 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
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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 data 20-5-19. - 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 13 d'agost 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 full adjunt. Termini d'inici de les obres :
12 mesos. Termini d'execució de les obres: 36 mesos.

EL SECRETARI GENERAL
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