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ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN 
 
Sessió de 4 d'abril de 2019 
 
A la nova Sala de Govern  de la Casa Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el 4 d'abril 
de 2019, s’hi reuneix la COMISSIÓ DE GOVERN en sessió ordinària, sota la presidència 
de la Ima. Sra. Tinenta d’Alcaldia,  Laia Ortiz Castellví en substitució de l’Excma. Sra. 
Alcaldessa Ada Colau Ballano. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Gala Pin 
Ferrando, Mercedes Vidal Lago, Josep Ma. Montaner Martorell i Eloi Badia Casas, 
assistits pel Secretari General, Sr. Jordi Cases i Pallarés, que certifica. 
 
Excusen la seva absència les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Gerardo Pisarello Prados, Jaume 
Asens Llodrà, Janet Sanz Cid, Agustí Colom Cabau i Laura Pèrez Castaño. 
 
També hi és present el Gerent Municipal, Sr. Jordi Martí Grau. 
 
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les deu hores. 
 
A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 28 de març  de 2019, 
l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i S'APROVA. 
 
B) Part Informativa 
 
a) Despatx d'ofici 
 
En compliment dels Decrets d’Alcaldia, de 13 i 25 de juny de 2015, ES COMUNICA la 
resolució següent: 
 
ÀREA D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS INTERNACIONALS 
 

Únic. –  (1900029) Resolució del Gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona, de 
15 de març de 2019, que INICIA mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, 
regulació harmonitzada, el procediment de licitació, per a l’adjudicació del contracte 
de serveis d’atenció, manteniment i evolució del Lloc de Treball de l’Ajuntament de 
Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible (5 Lots), per un pressupost 
total de licitació de 6.318.999,32 euros (IVA inclòs), amb un valor estimat de 
5.978.575,71 euros (IVA exclòs) i un termini màxim d’execució de 34 mesos. 
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b) Informes 
 
C) Part Decisòria 
 
a) Propostes d'acord 
 
Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del dia, S'ACORDA: 
 
ALCALDIA 
 

1. –  (261/2018) APROVAR el Conveni model per instrumentar la cessió a particulars 
interessats dels gossos adscrits a la secció canina de la Guàrdia Urbana de Barcelona 
que han deixat de prestar-hi servei actiu, així com el seu annex relatiu al procediment 
per autoritzar-ne l’adhesió.  FACULTAR el Sr. Evelio Vázquez Sánchez, Cap de la 
Guàrdia Urbana de Barcelona, per a la signatura del conveni model. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció. 
 

2. –  (262/2018) APROVAR el Conveni model per instrumentar la cessió de gossos de 
particulars a la Guàrdia Urbana de Barcelona, per a la seva incorporació a la Secció 
canina, així com el seu annex relatiu al procediment per autoritzar-ne l’adhesió. 
FACULTAR el Sr. Evelio Vázquez Sánchez, Cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona, per a 
la signatura del conveni model. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets 
de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 
 
ÀREA D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS INTERNACIONALS 
 

3. –  (768/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Manuel Medrano 
Molina (mat. 27980) entre la seva activitat municipal com a Director de Planificació 
Estratègica i Fiscalitat de la Gerència de Presidència i Economia, amb el codi de lloc 
28FA1CLCD01, i l’activitat de docent com a professor col·laborador de la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC) per al curs 2018-2019. 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 canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
 

4. –  (505/2018 bis) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Ramon Torrents Munt 
(mat. 71194) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant, amb 
la categoria professional de Tècnic Superior en Dret, amb destinació al Departament 
de Serveis Jurídics de la Gerència de Drets Socials, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 
Superior en Dret (22FA1BIBA15), i activitat privada per compte propi com a docent de 
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temaris d’oposicions al Centre d’Estudis Adams Barcelona SA. La dedicació 
professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent 
a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el 
municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
 

5. –  (802/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Esperanza Velasco 
Acebal (mat. 21858) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, 
amb la categoria professional de Tècnica Superior en Arquitectura, amb destinació al 
Departament de Llicències i Inspecció del Districte de l’Eixample, on ocupa el lloc de 
treball de Cap de Secció (24FAXCCCD04), i una activitat privada per compte propi 
d'arquitecta. Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la 
privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d'arquitecta, qualsevol 
manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona. La dedicació professional 
privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 
l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el 
municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
 

6. –  (841/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Cristina Ribas 
Barberán (mat. 74967) entre la seva activitat municipal com a Directora de Serveis de 
Comunicació Digital de la Gerència de Recursos, amb codi de lloc (28FA1CLCD01), i 
l’activitat pública com a professora associada a temps parcial i de durada determinada 
de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), per l’any acadèmic 2018-2019 des de l'1 d'abril 
de 2019 fins al 19 d'agost de 2019. La dedicació a la docència universitària serà a 
temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La 
present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a 
les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, 
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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7. –  (263/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Montserrat Hosta 

Privat (mat. 74721) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera en 
comissió de serveis, amb la categoria professional de Tècnica Superior en 
Arquitectura, amb destinació a la Quarta Tinència d'Alcaldia  Àmbit Polític, on ocupa el 
lloc de treball de Tècnica referent de suport institucional (26FAXSLSI01), i l’activitat 
pública com a docent a l’Escola Sert del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) pel 
curs sobre el temari específic per oposicions d’arquitecte a l’administració pública, des 
del 25 d'abril 2019 fins al 8 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 29 de juny 
de 2018). La suma de les jornades de l’activitat principal i de l’activitat docent 
desenvolupada segons la declaració d’interès públic de 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. 
 

8. –  (355/2018 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada de la Sra. Mercè Lafarga 
Farrera (mat. 3001863) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, 
amb la categoria professional d'Educadora d’Escola Bressol, amb destinació a l’EBM 
Can Caralleu de l'Institut Municipal d’Educació de Barcelona d'aquest Ajuntament, 
desenvolupant el lloc de treball de Direcció d’Escola Bressol (80.50.SE.20), amb les 
funcions pròpies d’un lloc de la seva categoria, i l’activitat pública com a Professora 
Associada a la Universitat Autònoma de Barcelona, per al curs acadèmic 2018-2019 
des de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 d'agost de 2019. La dedicació a la docència 
universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident 
amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment 
dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
 

9. –  (56/2019 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Beatriz Moreno 
Serrano (mat. 3100279), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina 
amb la categoria professional d’Educadora d’Escola Bressol, amb destinació a l’EBM La 
Muntanya de l’Institut Municipal d’Educació d'aquest Ajuntament, on ocupa el lloc de 
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treball de Tècnica 5 (80.50.SE.10), i l’activitat privada per compte d’altri al Centre de 
Suport Familiar La Formigueta, com a controladora de Sales, fins al 28 de juny de 
2019. La dedicació professional privada haurà de complir amb l’establert en l’article 
12.2 de la Llei 53/1984, així com en l’establert a l’article 12 de la Llei 21/1987 i haurà 
de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
 

10. –  (64/2019 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada del Sr. Víctor Béjar Arjona 
(mat. 3002842) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la 
categoria professional de Professor de Música, amb destinació al Conservatori 
Municipal de Música de Barcelona de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, on 
ocupa el lloc base de treball de Professor de Música, i l’activitat privada per compte 
propi, com a Director Artístic de la Coral Roig Encès. 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. 
 

11. –  (19000039) INICIAR l’expedient per a la contractació de l’aprovisionament de serveis 
d’infraestructures TIC i serveis professionals associats per a l’Ajuntament de 
Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 
19000039, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, 
amb un pressupost base de licitació de 5.745.012,00 euros (IVA inclòs) i un valor 
estimat de 9.749.820,68 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 mitjançant 
procediment obert amb tramitació ordinària, a l’empara de l’article 219 i següents de 
la LCSP; AUTORITZAR l’esmentada quantitat amb càrrec a la partida corresponent del 
pressupost de l'any 2020 de l'Institut Municipal d'Informàtica, amb el següent 
desglossament: pressupost net 4.747.943,80 euros i import de l’IVA de 997.068,20 
euros; condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost 
corresponent atès que l’execució d’aquest contracte s’iniciarà l’exercici següent a la 
seva autorització. DECLARAR  la improcedència de la revisió de preus amb motiu de 
l’article 103.1 de la LCSP, i, de conformitat amb la motivació continguda en l’informe 



CG 13/19  6/13 
 

emès pels serveis tècnics de la Direcció d’Operacions i Sistemes de l’IMI que consta a 
l’expedient. FACULTAR el Gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona, 
d’acord amb els seus Estatuts i en virtut de la delegació del President en data 29 de 
juliol de 2015, per a l’adopció de tots els actes derivats d’aquesta licitació. 
 

12. –  (s/n) INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 4 d’abril de 2019. 
 

13. –  (2018/1206) APROVAR l’addenda al conveni de col·laboració entre la Universitat de 
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, en relació a la Càtedra UB en economia urbana 
ciutat de Barcelona, en aspectes com la direcció, organització i gestió, la durada i la 
imatge de la càtedra; FACULTAR el Regidor de Turisme, Comerç i Mercats, Im. Sr. 
Agustí Colom Cabau, per a la signatura de l’addenda al conveni; DONAR-NE compte a 
la Comissió d’Economia i Hisenda. 
 

14. –  (DPPF-3-060) APROVAR l’expedient núm. 3-060/2019 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 
1.270.500,00 euros, per atendre despeses del servei de visualitzadors HUTs 2019, de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries 
que consta a l’expedient, referència comptable núm. 19032091; i PUBLICAR aquest 
acord a la Gaseta Municipal. 
 

15. –  (DPPF-3-061) APROVAR l’expedient núm. 3-061/2019 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 
382.093,71 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. 19032291; i PUBLICAR aquest 
acord a la Gaseta Municipal. 
 

16. –  (DPPF-3-062) APROVAR l’expedient núm. 3-062/2019 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2018 prorrogat per a l’exercici 2019, d’import 1.393.750,34 
euros, per atendre despeses en les retribucions del personal de l’Institut Municipal de 
Serveis Socials derivades de l’aplicació del Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de 
desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit 
del sector públic, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 
19032591; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 
 

17. –  (DPPF-3-063) APROVAR l’expedient núm. 3-063/2019 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 
140.592,45 euros, per fer front a despeses per l’expropiació de la finca del carrer 
Atlàntida 1-3 al barri de la Barceloneta del Districte de Ciutat Vella, de conformitat 
amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
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l’expedient, referència comptable núm. 19032691; i PUBLICAR aquest acord a la 
Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 
 
ÀREA DE DRETS SOCIALS 
 

18. –  (20190160) APROVAR el conveni específic de col·laboració entre l’àrea de Drets Socials 
de l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat de Girona, Facultat d’Educació i 
Psicologia, per a l’acolliment en pràctiques de Mariona Altimira Sallent, matriculada al 
Màster Interuniversitari Joventut i Societat de la Facultat d’Educació i Psicologia  de la 
Universitat de Girona  per un període de 150 hores en el període comprés entre el dia 
següent a la formalització del conveni i fins al 6 de juny de 2019. FACULTAR el Sr. 
Ricard Fernández Ontiveros, Gerent de l’Àrea de Drets Socials, per a la signatura de 
l’esmentat conveni, així com la de tots els documents que se’n derivin. 
 
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 
 

19. –  (18004278 (1105/18)  ADJUDICAR el contracte núm. 18004278, que té per objecte 
Contractació dels serveis de suport a la implantació de la nova llei de procediment 
administratiu als Canals d'Atenció Ciutadana, per un import de 483.997,58 euros (IVA 
inclòs), de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en 
l'expedient a Seidor Consulting SL amb NIF B62076740, i d'acord amb la seva 
proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, sotmès a la condició 
suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
corresponent/s. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec 
a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb un 
import de 483.997,58 € (IVA inclòs), dels quals 399.998,00 € corresponen al preu net i 
83.999,58 € a l'IVA. FIXAR en 19.999,90 euros l'import de la garantia definitiva. 
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del 
següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a la 
formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la 
notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que 
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la 
suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte la Sra. Laura Pasquín Martín. 
DONAR compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 
 

20. –  (18004278 (1105/18) ALLIBERAR la quantitat de 131.717,82 euros (IVA inclòs), en 
concepte de baixa en la licitació, del contracte 18004278 que té per objecte la 
Contractació dels serveis de suport a la implantació de la nova llei de procediment 
administratiu als Canals d'Atenció Ciutadana, el qual ha estat adjudicat a l'empresa 
Seidor Consulting SL, amb NIF B62076740, i retornar-lo a les partides i exercicis que 
s'indiquen en aquest document. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 
 

21. –  (18XP0039 (0551/18) MODIFICAR l’encàrrec de gestió a Tractament i Selecció Residus 
SA (TERSA), amb NIF A08800880, per al subministrament elèctric a l’Ajuntament de 
Barcelona i organismes dependents, segons el text que s’acompanya, i PUBLICAR-LO al 
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Perfil de Contractant i a la Gaseta Municipal. AMPLIAR l'autorització i Disposició de la 
despesa per un import d'11.490.298,71 euros amb càrrec al/s pressupost/os i 
partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de Tractament i Selecció 
Residus SA (TERSA), amb NIF A08800880, per al subministrament elèctric a 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 

22. –  (19XC0074 (0417/19) APROVAR l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona i les entitats, Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge, Consell 
d’Associacions de Barcelona, Asociación de Personas Participantes Ágora, Federació 
Catalana de Voluntariat Social, Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de 
Barcelona, Lafede.cat-Organitzacions per la Justícia Global, Federació d’Ateneus de 
Catalunya, Federació Catalana d’Entitats en Salut Mental en 1a persona-VEUS, 
l’Associació Barceloneta Alerta i Escoltes Catalans per a la utilització i impuls de la 
plataforma Decidim entre la ciutadania organitzada. FACULTAR l’Il·lma. Sra. Gala Pin 
Ferrando, regidora de Participació i Districtes, per a la signatura de l’esmentat 
conveni, així com la de tots els documents que se’n puguin derivar. DONAR-NE compte 
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 
 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 

23. –  (G0001/2018) RESOLDRE l’al·legació formulada durant el període d’exposició pública 
de la regulació de la Ponència Tècnica de Terrasses, aprovada inicialment per acord de 
la Comissió de Govern del 24 de desembre de 2018, d’acord amb ľinforme dels serveis 
tècnics de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida que obra a 
l’expedient i es dóna per reproduït a l’efecte de motivació; INCORPORAR l’al·legació 
parcialment estimada en el text que se sotmet a aprovació definitiva; APROVAR 
definitivament la regulació de la Ponència Tècnica de Terrasses,de conformitat amb 
els articles 92 i 93 de l’Ordenança, de 20 de desembre de 2013, de terrasses, 
addicionats en virtut de la modificació aprovada per acord del Plenari del Consell 
Municipal de 29 de juny de 2018; i PUBLICAR aquesta regulació al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal i al web municipal. 
 

24. –  (20190174) ATORGAR una subvenció a l’Associació Cultural 48h Open House, amb NIF 
G65391815, mitjançant concessió directa, prevista nominativament a la pròrroga del 
Pressupost General de l’Ajuntament per l’any 2018 per l’exercici 2019, de conformitat 
amb els articles 22.2 a) i 28.1 de la Llei 3/8/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i 6.1.a) de la Normativa general reguladora de les subvencions de 
l'Ajuntament de Barcelona aprovada pel Consell Plenari de 17 de desembre de 2010, 
per un import de 50.000,00 euros, equivalent al 36% del cost total previst del projecte 
(140.000,00 euros), per col·laborar en l’organització i desenvolupament del Festival 
d’arquitectura 48h Open House BCN 2019. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria 
pública per raons d’interès públic justificades a l’informe que consta a l’expedient. 
APROVAR el conveni on s'articula aquesta subvenció 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. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 50.000,00 
euros amb càrrec a la partida 0501.48809.15011 de la pròrroga del Pressupost 
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General de l’Ajuntament per l’any 2018 per l’exercici 2019, a favor de l’Associació 
Cultural 48h Open House Barcelona, amb NIF G65391815. REQUERIR l'entitat 
beneficiària per tal que presenti el compte justificatiu dels fons rebuts de conformitat 
amb el pacte cinquè del conveni i d’acord amb la normativa vigent. FACULTAR la 
Quarta Tinenta d’Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona per a la seva signatura 
 

25. –  (750/2018)  APROVAR l’annex de rectificació del Conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Barcelona i la societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA per a la 
construcció d’un pas per als vianants adaptat per l’accés al triangle ferroviari des del 
carrer de Josep Soldevila, aprovat per acord de la Comissió de Govern en sessió de 24 
de desembre de 2018 i signat per les parts el 31 de desembre de 2018, en el sentit de 
redactar de nou, per a una millor comprensió, el contingut del pacte 4art lletra b). 
NOTIFICAR-LO als interessats als efectes corresponents. DONAR-NE compte a la 
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 
 
Districte de Ciutat Vella 
 

26. –  (1BD 2018/050) APROVAR inicialment el Projecte de reurbanització de l’espai superior 
al Moll de la Fusta “Balconada”, al Districte de Ciutat Vella 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 
2.319.015,53 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò 
que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; SOTMETRE’L a 
informació pública, durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia 
següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i 
en un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà 
examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; COMUNICAR el present acord a 
l’Autoritat Portuària de Barcelona; i SOL·LICITAR a aquesta mateixa Autoritat Portuària 
el preceptiu informe i autorització. 
 
Districte de Eixample 
 

27. –  (2BD 2019/074) APROVAR el Projecte Modificat del projecte d’urbanització del pati 
interior d’illa Casa Macaya al Districte  de  l’Eixample de Barcelona, d’iniciativa 
municipal, a l'empara del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual  s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i d’acord amb l’Informe Tècnic de la 
Direcció d’Obra i de la Direcció Tècnica d’Infraestructures de BIMSA i de l’Informe 
Jurídic de BIMSA que figuren a l’expedient administratiu i que aquests efectes es 
donen per reproduïts, per un import, que en el cas de ser executat pel mateix 
contractista ascendeix a 973.594,62 euros, el 21% d’IVA inclòs, import resultant de 
sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa oferta per l’adjudicatari 
(762.840,26  euros, IVA inclòs) i l’import de les modificacions (152.568,05 euros IVA 
inclòs que representen el 7,68% d’increment sobre l’import adjudicat del projecte 
d’urbanització), i les escomeses de serveis i el control de qualitat (58.186,31 euros) 
consistents en modificacions tècniques relatives a la pavimentació de la urbanització, 
indefinició tècnica del projecte en el rebliment requerit sobre la coberta de 
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l’aparcament, adaptació tècnica del sanejament del projecte als requeriments de 
Bcasa, adequació de les façanes existents als requeriments de Patrimoni; NOTIFICAR 
aquest acord a les parts interessades; PUBLICAR aquest Acord al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB), en un diari dels de més circulació de Catalunya, a la 
Gaseta municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i DONAR-NE compte a la 
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 
 

28. –  (2BD 2019/080) APROVAR el Projecte Modificat del projecte constructiu de 
consolidació estructural, reordenació i legalització de les instal·lacions del pàrquing del 
pati interior d'illa Casa Macaya, situat al carrer Mallorca, 333-335, al Districte de 
l'Eixample de Barcelona, a l’empara de l’article 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i 
d’acord amb l’Informe Tècnic de la Direcció d’Obra i de la Direcció Tècnica 
d’Infraestructures de BIMSA i de l’Informe Jurídic de BIMSA que figuren a l’expedient 
administratiu i que aquests efectes es donen per reproduïts, per un import, que en el 
cas de ser executat pel mateix contractista ascendeix a 1.488.783,20 euros, el 21% 
d’IVA inclòs, import resultant de sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa 
oferta per l’adjudicatari (1.224.519,43  euros, IVA inclòs) i l’import de les 
modificacions (244.903,77 euros IVA inclòs que representen el 12,32 % d’increment 
sobre l’import adjudicat del projecte de consolidació estructural), i el control de 
qualitat (19.360,00 euros), consistents en modificar completament el sistema 
constructiu i les solucions constructives de projecte, respecte al recolzament de tota 
l’estructura de coberta en els murs perimetrals de l’aparcament, apuntalament dels 
murs perimetrals de l'aparcament durant l'enderroc de la coberta, necessitat de 
modificar part de l’estructura de coberta i dels nous reforços a incorporar en les 
fonamentacions, necessitat d’incorporar els diferents acabats de pintura a realitzar en 
els soterranis, i la incorporació de canvis i ajustos per tal d’adequar les sortides de 
ventilació a la normativa; i PUBLICAR aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB), en un diari dels de més circulació de Catalunya, a la Gaseta 
municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. 
 
Districte de Horta-Guinardó 
 

29. –  (7BD 2019/040) APROVAR el Projecte Modificat d’arranjament i millora en l'àmbit del 
Mas Ravetllat, al barri del Guinardó, al Districte d'Horta-Guinardó de Barcelona, 
d’iniciativa municipal, a l'empara del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual  s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya; i d'acord amb 
l'Informe Tècnic de la Direcció d’Obra, l’Informe Tècnic de BIMSA i l’Informe Jurídic de 
BIMSA, que figuren a l'expedient administratiu i que aquests efectes es donen per 
reproduïts, per un import, que en el cas de ser executat pel mateix contractista de 
6.750.716,02 euros, el 21% d'IVA inclòs, import resultant de sumar el preu del 
contracte que ja incorpora la baixa ofertada per l’adjudicatari (5.663.352,36 euros, 
21% IVA inclòs) i l’import de les modificacions proposades (1.087.363,66 euros, 21% 
IVA inclòs), consistents en: increment en arqueologia; modificacions en estructures; 
tractament i estabilització del talús de la Ronda del Guinardó; reajustos en la xarxa de 
clavegueram; increment en gestió de residus; canvi de ferm i aprofitament columnes 
enllumenat Torrent d’en Melis; noves escomeses elèctriques, peticions d’Espais Verds 
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(modificacions en els horts; ajustos en el número d’arbres, arbustives i soques a 
enretirar; actuacions sobre arbrat afectat per fong xilòfag; tractament de plagues; 
preparació del terreny prèvia a l’estesa de terra vegetal; reajustos en la xarxa de reg); 
reajustos en l’àrea de jocs infantils; i increment en tractament d’elements 
patrimonials, que representen el 19,20% d’increment sobre el contracte signat per 
l’adjudicatari i del 14.71% d’increment sobre el Pressupost d’Execució per Contracte 
(PEC: 7.389.637,36 euros IVA inclòs) contingut dins el Pressupost per al Coneixement 
de l’Administració (PCA) aprovat definitivament per la Comissió de Govern en sessió 
del 22 de febrer de 2018 (7.566.562,53 euros IVA inclòs); 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 Taulell d’Anuncis de l’Ajuntament de 
Barcelona i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 
 
Districte de Sant Andreu 
 

30. –  (9BD 2019/075) APROVAR el Projecte modificat del projecte executiu de 
reurbanització del carrer Gran de Sant Andreu - tram 1 (entre la rambla de Fabra i Puig 
i el carrer de Joan Torras), al Districte de Sant Andreu, a l’empara de l’article 43 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS) i d’acord amb l’Informe Tècnic de la Direcció d’Obra i de 
la Direcció Tècnica de BIMSA i de l’Informe Jurídic de BIMSA que figuren a l’expedient 
administratiu i que aquests efectes es donen per reproduïts, per un import, que en el 
cas de ser executat pel mateix contractista ascendeix a 4.465.558,92 euros, el 21% 
d’IVA inclòs, import resultant de sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa 
oferta per l’adjudicatari (3.671.805,28 euros, IVA inclòs) i l’import de les 
modificacions  (716.002,03 euros IVA inclòs que representen un 19,50% d’increment 
sobre el preu del contracte adjudicat) i el control de qualitat, escomeses de serveis i 
altres conceptes (77.751,61 euros); les modificacions  consisteixen en redimensionar 
la xarxa de l’IMI, i serveis, transports interiors d’obra de terres i formigons, 
esponjament en el transport de terres i runes, s’incrementen els amidaments de 
senyalització i semaforització provisional, increment de la protecció dels serveis 
existents i de les hores dedicades per l’equip d’arqueologia; PUBLICAR aquest Acord al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un diari dels de més circulació 
de Catalunya, a la Gaseta municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. 
 
Districte de Sant Martí 
 

31. –  (10-2018LL38444) CONCEDIR  la llicència d'obres majors a la Cambra Oficial de 
Comerç, Industria i Serveis per a l'execució d'obres majors a l'emplaçament situat a 
l'avinguda Diagonal, núm. 59 consistents en la construcció  d'un edifici destinat a 
oficines per a la seu de la Cambra de Comerç, de PB+21, i 3 plantes soterrani, 
parcialment sota sòl destinat a sistema d’espais lliures, destinades a aparcament amb 
un total de 219 places per a cotxe, 72 de motos i 205 de bicicletes, i a altres usos 
relacionats amb les oficines, amb una superfície construïda total: 29.905,00m2 i una 
edificabilitat materialitzada total: 20.500,00m2 amb les següents CONDICIONS 
PARTICULARS DE LA LLICÈNCIA.- Abans d'iniciar les obres caldrà comunicar-ne l'inici a 
l'ajuntament i haver: - Comunicat l’inici també a Barcelona Cicle de l'Aigua (BCASA), i 
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lliurat estudi hidrogeològic i informe de l’Agència de Residus (ARC), segons 
requeriments indicats al seu informe de data 21-09-2018; - Signat conveni de servei 
entre Districlima, la cambra de Comerç i Ajuntament, i aportat el contracte de 
subministrament signat, juntament amb l’informe favorable de l’Agència de l’energia 
quant al compliment del títol 8 de l’Ordenança de Medi Ambient; - Aportat 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; - 
Obtingut informe favorable de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat 
quant a afectacions de les infraestructures de TMB; - Aportat contracte de pòlissa 
d’assegurança de responsabilitat pel valor de 600.000€ per sinistre. Durant l'execució 
de les obres caldrà tenir en compte que: -  Cal seguir les indicacions de l’Institut 
Municipal d’Urbanisme quant a l’execució de la urbanització de l’espai lliure sobre 
l’aparcament i dels elements que l’integren (rampa d’accés i ventilacions de 
l’aparcament), i  adaptar el porxo d’accés en continuïtat amb aquest espai. Cal que el 
gruix de terres sobre el forjat superior de l’aparcament sota la urbanització sigui 
d’1,50m, i que aquest pugui suportar-ne el pes corresponent, així com les 
sobrecàrregues d’ús de vehicles del SPEIS, tenint en compte que la cota de referència 
per al gruix és la rasant de Pujades, i que existeix un desnivell amb l’Av Diagonal que 
pot suposar un gruix superior al 1,5m;  - Cal seguir les prescripcions de BCASA quant a 
l’execució de nou clavegueró i quant a l’execució de la instal·lació de recollida 
pneumàtica de residus. Alhora, cal seguir el protocol establert per BCASA quant a 
esgotament del freàtic o eventuals contaminacions del subsòl; - A coberta no s’hi 
admeten més volums o tancaments que els expressament aprovats a la present 
llicència;  - L’alçada de l’edificació, en el contacte amb la mitgera de l’edificació veïna, 
ha de mantenir continuïtat amb l’alçada d’aquesta;  La llicència no inclou la instal·lació 
d’elements identificadors de l’edifici o de les activitats; - La llicència no inclou la 
col·locació la de tanques de precaució, ni els mitjans auxiliars, ni ocupacions de via 
pública, que hauran de ser sol·licitats a districte. Un cop finalitzada l'obra, i per tal de 
poder comunicar la primera ocupació, caldrà informar-ne a l'Ajuntament, i: -  Justificar 
el compliment de totes les condicions de la llicència i les que es derivin dels diferents 
informes de BCASA, agència de l’Energia, Direcció General d’Infraestructures de 
Mobilitat; - Haver reposat els possibles elements urbanístics afectats i executat la 
urbanització del sòl lliure d’edificació sobre l’aparcament; - Lliurar comprovant de 
transport i abocament de residus a gestor autoritzat; - Haver obtingut informe 
favorable a la connexió amb Districlima, per part de l'Agència de l'energia; -  Lliurar 
final d'obra visat, la documentació de l'obra executada (as built) en pdf, declaració 
responsable referent al final d'obra, així com la resta de documentació establerta a 
l'Ordenança Reguladora del Procediment d'Intervenció Municipal en les Obres 
aprovada en data 25-02-2011. Als plànols de l'obra executada caldrà reflectir la 
justificació de la normativa a la seguretat en front el risc d'incendi; - Legalitzar les 
activitat dins l’edificació, pel procediment que s’escaigui, d'acord amb la instrucció per 
a l'aplicació de l'OMAIIA, i segons allò establert Llei 20/2009 (BOP 12-01-11); i obtenir 
la llicència del corresponent gual; tot l’edifici haurà de ser ocupat per entitats 
pertanyents o vinculades a l’administració pública; - Obtenir la llicència del 
corresponent gual; - Comunicar el final d’obres a BCASA i obtenir-ne informe favorable 



CG 13/19  13/13 
 

a l’execució del clavegueró i de la instal·lació de la recollida pneumàtica de residus. Les 
que escaiguin de les assenyalades al dors del full. Termini d'inici de les obres : 18 
mesos. Termini d'execució de les obres: 36 mesos. 
 

32. –  (19SD0009P) APROVAR el  Projecte Constructiu per a la instal·lació de punts 
suplementaris de recàrrega elèctrica (PRE) per l’alimentació de nous autobusos 
elèctrics de la línia H-16 a les estacions de recàrrega elèctrica per autobusos (ERA) a la 
parada de Maristany-UPC, promogut per Transports Metropolitans de Barcelona, per 
un import de 615.877,39 euros (pressupost d’execució per contracte) el 21% de 
l’impost sobre el valor afegit (IVA) no inclòs, d’acord amb les condicions que consten a 
l’Informe Tècnic del Projecte (ITP) de 12 de desembre de 2018 amb classificació B, que 
consta a l’expedient i que es dóna per reproduït, de conformitat amb 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 el present acord en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més circulació de la 
província. NOTIFICAR-LO als interessats en aquest procediment. DONAR-NE compte a 
la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 
 

33. –  (18g295) RESOLDRE les al·legacions formulades durant el tràmit d’informació pública i 
audiència als interessats del Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de 
compensació bàsica, del Pla de millora urbana (modificat) del Subsector núm. 11 del 
Pla de Millora Urbana per a la Reforma Interior del Sector Llull-Pujades (Ponent), en el 
sentit que, justificadament i raonada, figura en l’informe de la Direcció de Serveis de 
Gestió Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme, d'11 de març de 2019, que 
consta en l’expedient i que es dóna per reproduït. APROVAR definitivament, 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 Pla de millora urbana (modificat) del Subsector 
núm. 11 del Pla de Millora Urbana per a la Reforma Interior del Sector Llull-Pujades 
(Ponent), formulat per la Junta de Compensació de l’àmbit, que incorpora les 
modificacions derivades de l'acord d'aprovació inicial. DETERMINAR, de conformitat 
amb l'article 153 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, que la fermesa en via 
administrativa de l'acord d'aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació produirà 
essencialment els efectes econòmics i jurídics continguts a l'article 127 del Text refós 
de la Llei d'urbanisme i, per tant, entre altres, la cessió en ple domini i lliure de 
càrregues a l'Administració actuant dels terrenys de cessió obligatòria per a la seva 
afectació als usos previstos en el planejament. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, en el Tauler d’Edictes de la Corporació, a la Gaseta 
Municipal i en un dels diaris de més difusió de la província. NOTIFICAR-LO 
individualment a tots els propietaris i altres interessats afectats. DONAR-NE compte a 
la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 
 
b) Mocions 
 
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les onze 
hores. 
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