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ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió de 6 de juny de 2019

A la nova Sala de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de Barcelona de la Casa
Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el 6 de juny de 2019, s’hi reuneix la COMISSIÓ
DE  GOVERN  en  sessió  ordinària,  sota  la  presidència  de  l’Excma.  Sra.  Ada  Colau
Ballano. Hi assisteixen les Imes. Sres i els Ims. Srs.: Laia Ortiz Castellvi, Janet Sanz Cid,
Agustí Colom Cabau, Laura Pèrez Castaño i Eloi Badia Casas, assistits pel Secretari
General, Sr. Jordi Cases Pallarès, que certifica.

Excusen la seva absència la Ima. Sra. i els Ims. Srs.: Gerardo Pisarello Prados, Jaume
Asens Llodrà, Gala Pin Ferrando i Josep Ma. Montaner Martorell.

També hi és present el Gerent Municipal, Sr. Jordi Martí Grau.

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 12.00
hores.

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 30 de maig 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
b) Informes

C) Part Decisòria

a) Propostes d'acord

Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del dia, S'ACORDA:

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

1. – (23/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Patricia Jacas Escrivà
de Romaní (mat. 6038715), entre la seva activitat municipal com a funcionària de
carrera, amb la categoria professional de Tècnica Mitjana en Biblioteconomia, amb
destinació  a  l’Arxiu  Històric  de  l’Institut  de  Cultura  de  Barcelona,  desenvolupant  les
funcions  pròpies  d’un  lloc  de  treball  de  Tècnica  Mitjana  en  Biblioteconomia
[20FA2BIBA06],  i  l’activitat  privada  per  compte  propi  d’actuacions  artístiques  per
encàrrec. 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
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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. – (361/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mª Teresa Abelleira
Rodríguez (mat. 76685) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de
programa  amb  la  categoria  professional  d’Auxiliar  Administrativa,  amb  destinació  al
Grup  d’Informadors  Volants  del  Servei  d’Atenció  Presencial  de  la  Direcció  de  Serveis
d’Informació  i  Atenció  Ciutadana  de  la  Gerència  de  Drets  de  Ciutadania,  Cultura,
Participació  i  Transparència,  on  ocupa  el  lloc  de  treball  d’Informadora  -  Tramitadora
(16FCXSCSC03),  i  l’activitat  privada  per  compte  d'altri  d’assistent  administrativa  a
l'empresa Kruch Sidos SL. 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.

3. – (364/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Serna Marced (mat.
77480) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per acumulació de
tasques amb la categoria professional de Tècnic Superior en Arquitectura, amb
destinació al Departament d'Obres i Manteniment del Districte de Sarrià-Sant Gervasi,
on ocupa el lloc de treball de Tècnic Superior d'Arquitectura(22FA1BIBA03), i una
activitat  privada  per  compte  propi  d’arquitectura.  Per  tal  d'evitar  possibles
coincidències  entre  l'activitat  pública  i  la  privada,  s’exclou  de  l’exercici  de  l’activitat
privada  d’arquitectura,  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.

 



CG 21/19 3/23

4. – (373/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mª Isabel Rodrigo
Fernández (mat. 77472) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de
programa  amb  la  categoria  professional  d’Auxiliar  Administrativa,  amb  destinació  al
Grup d’Informadors Volants del Servei d’Atenció Presencial de la Direcció d’Informació
i Atenció Ciutadana de la Gerència de Drets de la Ciutadania, Cultura, Participació i
Transparència,  on  ocupa  el  lloc  de  treball  d’Informadora  -  Tramitadora
(16FCXSCSC03),  i  l’activitat  privada  per  compte  d'altri  de  tasques  comptables  i
administració de la Comunitat de Propietaris del Centre Comercial Llobregat. 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. – (394/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. LLuis Salguero Rodríguez
(mat. 77504) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí de programa
amb la categoria professional de Tècnic Superior en Arquitectura, amb destinació a la
Direcció Serveis a les Persones i al Territori del Districte de Ciutat Vella, on ocupa el
lloc de treball de Tècnic Superior d'Arquitectura (22FA1BIBA03), i una activitat privada
per compte propi d’arquitecte. Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat
pública i  la privada, s’exclou de l’exercici  de l’activitat privada d’arquitecte, 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. – (498/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Fco. Javier Machado
Martín (mat. 24356) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb
la categoria professional de Tècnic Superior en Dret, desenvolupant el lloc de treball
de Director de Serveis Generals del Districte de l’Eixample (28FA1CLCD01), i l’activitat
pública com a professor associat de la Universitat de Barcelona (UB) a temps parcial i
de durada determinada, per al curs acadèmic 2018-2019 des del 15 de setembre de
2018 fins el 14 de setembre de 2019. La present autorització resta condicionada al
seu  horari  i  jornada  de  treball  a  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  a  l’estricte  compliment
dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei
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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.

7. – (177/2019 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat del Sr. Raül Albert Benavides Oller
(mat. 3005296) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí de programa
amb la categoria professional de Professor de Música, amb destinació al Conservatori
Municipal  de  Barcelona  de  l’Institut  Municipal  d’Educació  de  Barcelona  d’aquest
Ajuntament, desenvolupant el lloc de treball de Professor de Música (24FA1BIBA01), i
l’activitat pública com a professor associat amb contracte de durada determinada i  a
temps parcial a la Universitat de Barcelona, pel curs 2019-2019, des del 27 de març de
2019 fins al 30 de juny 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.  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. – (19/067)  AUTORITZAR  el  Consorci  Agència  d’Ecologia  Urbana  de  Barcelona,  adscrit  a
l’Ajuntament  de  Barcelona,  la  contractació  laboral  temporal  per  obra  i  servei  d’un/a
Tècnic/a Superior en Enginyeria (grup A1)  o Tècnic/a Mitjà/na en Enginyeria (grup A2)
per  realitzar  tasques  de  coordinació  tècnica  de  projectes  europeus  de  l’Àrea  de
l’Energia, d’acord amb el que disposa l’apartat 22.2 de la Instrucció de la Comissió de
Govern aprovada en sessió de 22 de desembre de 2016. DONAR-NE compte a la
Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

9. – (S2019/01) AUTORITZAR el Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona, adscrit
a l’Ajuntament de Barcelona, la contractació laboral temporal d’interinitat per vacant
d’una  persona  amb la  categoria  de  Tècnic/a  Superior  en  Educació,  del  grup  A1,  amb
llicenciatura o Grau Universitari en Belles Arts, Disseny, Arts Escèniques, Humanitats,
Història de l’Art, Filosofia o equivalent, d’acord amb el que disposa l’apartat 22.2 de la
Instrucció de la Comissió de Govern aprovada en sessió de 22 de desembre de 2016. 
DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.

10. – (S2019/02) AUTORITZAR el Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona, adscrit
a l’Ajuntament de Barcelona, la contractació laboral temporal d'interinitat per vacant
d'una persona per a ocupar el lloc de treball de Tècnic/a de Biblioteca, del grup A2,
amb grau en Informació i Documentació, diplomatura en Biblioteconomia i
documentació o equivalent, d’acord amb el que disposa l’apartat 22.2 de la Instrucció
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de la Comissió de Govern aprovada en sessió de 22 de desembre de 2016. DONAR-NE
compte a la Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció.

11. – (300/2019) RECTIFICAR el temari de la convocatòria per a la cobertura per concurs
oposició, de la categoria de Tècnic/a Superior en Dret, per promoció interna especial,
de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  d’acord  amb  l’article  109.2  de  la  Llei  39/2015,  d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, atès
que el temari aprovat no es correspon a aquesta categoria. DONAR-NE compte a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

12. – (2019/000465)  APROVAR  l’expedient  núm.  2019/000465  de  modificacions  de  crèdit,
corresponent a la relació MC–0000000110, consistent en transferències de crèdit  del
Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  de  l’exercici  2019,  d’import
2.538.400,00 euros dins del Capítol I, derivades de regularització de despeses de
mobilitat  de  personal,  canvis  d’organigrama  i  altres  variacions,  que  recullen  les
modificacions d’altes i baixes des del dia 28 de març de 2019 fins el dia 28 de maig de
2019 als crèdits inicials assignats, sense que això representi una esmena a la quantitat
total pressupostada. PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.

13. – (19000462 (0184/19)) ADJUDICAR el contracte núm. 19000462, que té per objecte el
servei  de  coordinació  en  matèria  de  seguretat  i  salut  i  de  coordinació  d’activitats
empresarials corresponents dels contractes que llistarem a continuació relacionats
amb la neteja i el manteniment dels edificis i del manteniment de la via pública dels
10 districtes i  de 4 Gerències de l’Ajuntament de Barcelona, a Copredije, SA amb NIF
A82003815, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en
l'expedient i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta
més avantatjosa, pel preu de 339.404,97 euros IVA inclòs, dels quals 280.500,00 euros
corresponen al preu net i 58.904,97 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 9.045,23 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22703/93312 0610; un import (IVA inclòs) de 7.131,24 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/93312
0609; un import (IVA inclòs) de 7.676,07 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021
i a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0608; un import (IVA inclòs) de 6.833,10
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22703/93312 0607; un import (IVA inclòs) de 4.602,67 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0606; un
import (IVA inclòs) de 4.798,30 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0605; un import (IVA inclòs) de 3.003,93
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22703/93312 0604; un import (IVA inclòs) de 7.641,90 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0603; un
import (IVA inclòs) de 5.757,68 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0602; un import (IVA inclòs) de 6.273,11
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22703/93312 0601; un import (IVA inclòs) de 2.007,02 euros a l'exercici
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pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0501; un
import (IVA inclòs) de 6.105,34 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0401; un import (IVA inclòs) de 5.850,80
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22703/93312 0201; un import (IVA inclòs) de 8.124,82 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0101; un
import (IVA inclòs) de 18.090,47 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0610; un import (IVA inclòs) de 14.262,49
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22703/93312 0609; un import (IVA inclòs) de 15.352,15 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0608; un
import (IVA inclòs) de 13.666,21 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0607; un import (IVA inclòs) de 9.205,35
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22703/93312 0606; un import (IVA inclòs) de 9.596,61 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0605; un
import (IVA inclòs) de 6.007,86 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0604; un import (IVA inclòs) de 15.283,80
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22703/93312 0603; un import (IVA inclòs) de 11.515,36 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0602; un
import (IVA inclòs) de 12.546,22 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0601; un import (IVA inclòs) de 4.014,05
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22703/93312 0501; un import (IVA inclòs) de 12.210,68 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0401; un
import (IVA inclòs) de 11.701,60 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0201; un import (IVA inclòs) de 16.249,65
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22703/93312 0101; un import (IVA inclòs) de 4.798,31 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0605; un
import (IVA inclòs) de 2.007,03 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a
l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0501; un import (IVA inclòs) de 8.124,83
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària
D/22703/93312 0101; un import (IVA inclòs) de 9.045,24 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0610; un
import (IVA inclòs) de 7.131,25 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a
l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0609; un import (IVA inclòs) de 7.676,08
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària
D/22703/93312 0608; un import (IVA inclòs) de 6.833,11 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0607; un
import (IVA inclòs) de 4.602,67 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a
l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0606; un import (IVA inclòs) de 3.003,93
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària
D/22703/93312 0604; un import (IVA inclòs) de 7.641,90 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0603; un
import (IVA inclòs) de 5.757,67 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a
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l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0602; un import (IVA inclòs) de 6.273,11
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària
D/22703/93312 0601; un import (IVA inclòs) de 6.105,33 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0401; un
import (IVA inclòs) de 5.850,80 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a
l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0201. CONDICIONAR la seva realització a
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual.
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 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 el Sr. Albert Giné i Borràs.
DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.

14. – (19000462 (0184/19)) ALLIBERAR la quantitat de 69.460,06 euros (IVA inclòs), en
concepte de baixa en la licitació, del contracte 19000462 que té per objecte el servei
de  coordinació  en  matèria  de  seguretat  i  salut  i  de  coordinació  d’activitats
empresarials corresponents als contractes  relacionats amb la neteja i el manteniment
dels edificis i del manteniment de la via pública dels 10 districtes i de 4 Gerències de
l’Ajuntament de Barcelona, el  qual ha estat adjudicat a l'empresa Copredije, SA, amb
NIF A82003815, 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, Seguretat i Prevenció.

15. – (17005804-006 (0023/18)) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del
TRLCSP, el contracte 17005804-006 que té per objecte les obres de reforma de la
planta  tercera  de  la  Casa  Gran  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  (fase  2),  adjudicat  a
l'empresa Const. e Instalac. Rin, SA, amb NIF A08254740, per un import màxim de
67.026,13 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 67.026,13 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida i al pressupost
que s'indiquen en aquest document, condicionat a l'existència de crèdit adequat i
suficient en el pressupost de l'exercici. FIXAR en 2.769,68 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, Seguretat i Prevenció.

16. – (2019/342) APROVAR de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei General
de Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de las subvencions, la
concessió, mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional a Farmaceutics
Mundi  (G46973715),  d’una  subvenció  de  74.274,92  euros  per  a  la  realització  del
Projecte   “Garantizando  WASH  tras  el  ciclón  Idai,  en  el  distrito  de  Sussundenga
(Manica, Mozambique)” amb un cost total d’execució de 92.889,21 euros. DECLARAR
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la  no-inclusió  en  convocatòria  pública  per  raons  d’interès  públic  justificades  en  els
informes que consten a l’expedient. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l’obligació
de despesa, per import de 74.274,92 euros, equivalents a un 79,96% de l´import total
del projecte (92.889,21 euros)  a càrrec de la partida D/ 0701 / 48902 / 23291 per a
l’any 2019. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a tres
mesos des de la finalització del projecte, justifiqui l´activitat subvencionada amb
l´aportació d´informe d´auditor d´acord amb l´article 10.3 de la normativa general
reguladora de subvencions de l´Ajuntament de Barcelona. DONAR-NE compte a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

17. – (2019/343) APROVAR de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei General
de Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de las subvencions, la
concessió, mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional al Comitè català
per als refugiats, Catalunya amb  ACNUR (G62655659), d’una subvenció de 75.000,00
euros  per  a  la  realització  del  projecte   “Ayuda  de  emergencia  a  las  famílias  de  la
província  de  Beira  afectadas  por  el  paso  del  ciclón  Idai.  Mozambique”  amb  un  cost
total  d’execució  de  109.675,89  euros.  DECLARAR  la  no-inclusió  en  convocatòria
pública  per  raons  d’interès  públic  justificades  en  els  informes  que  consten  a
l’expedient. AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER l’obligació de despesa, per import
de 75.000,00 euros, equivalents a un 68,38% de l´import total del projecte
(109.675,89 euros)  a  càrrec  de la  partida D/ 0701 /  48902 /  23291 per  a  l’any 2019.
REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a sis mesos des
de la finalització del projecte, justifiqui l´activitat subvencionada amb l´aportació
d´informe d´auditor d´acord amb l´article 10.3 de la normativa general reguladora de
subvencions de l´Ajuntament de Barcelona. DONAR compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

18. – (19XC0180  (0801/19))  APROVAR  el  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de
Barcelona  i  Data  City  Lab,  SLU  per  la  continuïtat  del  programa  d’innovació  urbana
“Datacity”  a  Barcelona.  FACULTAR  la  Comissionada  de  Tecnologia  i  Innovació  Digital
per  a  la  signatura  de  l’esmentat  conveni.  DONAR-NE  compte  a  la  Comissió  de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

19. – (19XC0190  (0829/19))  APROVAR  el  conveni  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  la
Universitat de Barcelona, NIF Q0818001J, per a col·laborar en el Màster de
Contractació Pública Avançada i el Diploma de Postgrau de Contractació Pública.
FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia per la signatura de l’esmentat conveni, així com
la de tots els documents que se’n puguin derivar.

S'HA RETIRAT la proposta precedent.

20. – INFORMAR  favorablement  les  actuacions  d’inversions  relacionades  en  el  document
de 6 de juny de 2019.

21. – (18S15292  (1110/18))  APROVAR  l’addenda  al  conveni  de  col·laboració  entre
l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de Turisme de Barcelona de 29 d’octubre del
2018, per  a activitats de caràcter material o tècnic dirigides a l’impuls i la coordinació
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de  la  implantació  d’accions  derivades  de  la  planificació  estratègica  de  turisme  de  la
ciutat per  la necessitat de  donar continuïtat al conjunt de projectes en el període de
l’encomana  de  gestió,  d’acord  a  la  valoració  feta  per  la  comissió  de  seguiment  del
conveni de 10 d’abril del 2019. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa addicional per un
import de 141.450,00 euros, amb càrrec a la partida 0704 43212 46713 de la Direcció
de Turisme de la Gerència de Turisme, Comerç i  Mercats,  corresponents a l’anualitat
pressupostària del 2019, a favor del Consorci turisme de Barcelona; FACULTAR el
Regidor de Turisme, Comerç i Mercats Agustí Colom Cabau, per a la signatura de
l’esmentada  addenda.  PUBLICAR  aquesta  resolució  i  l’addenda  formalitzada,  a  la
Gaseta municipal i al web municipal. 

22. – (19S07218 (0679/19)) ATORGAR una subvenció mitjançant concessió directa  i amb
caràcter  excepcional  per  a  l’any  2019  a  favor  de  la  Fundació  Barcelona  Centre  de
Disseny (BCD),  amb NIF  G08470999 per  l’execució de 4  projectes  d’impuls  del  sector
de  la  restauració  “Design  the  Restaurant  Experience,  Congrés  Internacional  Food
Waste,  Tasta  Disseny  i  Jornada  Disseny  i  Hotels”,  per  un  import  de  40.000,00  euros,
que representa el 47,06% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total
de 85.000,00 euros i una durada fins el 31 de desembre de 2019, de conformitat amb
els articles 22.2.c) i 28.1. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions  i  l’article  6.2  de  la  normativa  general  reguladora  de  les  subvencions,
aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010; DECLARAR la no-inclusió en
convocatòria  pública  per  raons  d’interès  públic  justificades  l’informe  que  consta  a
l’expedient; AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa per un import de 40.000,00
euros, a favor de Fundació Barcelona centre de disseny (BCD) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 0704-48903-43143  del  pressupost  de  l’exercici  2019.  REQUERIR
l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior als 3 mesos, a comptar des
del finalització del projecte, presenti la justificació en data màxima 31 de març de
2020  de  l’aplicació  dels  fons  rebuts.  Aquesta  haurà  de  contenir  memòria  d'actuació
amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts i memòria econòmica
simplificada que inclourà una relació classificada de les despeses i inversions de
l'activitat, i relació d'altres ingressos i subvencions que hagin finançat l'activitat
subvencionada.

23. – (2019/357)  APROVAR  l’Acord  específic,  derivat  de  l'acord  marc  aprovat  per  la
Comissió de Govern en anterior sessió de data 7 de març del 2019, entre l’Ajuntament
de  Barcelona,  l’Institut  de  Cultura  de  Barcelona  i  l’Organització  Europea  per  a  la
Recerca  Nuclear  (CERN)  per  a  “Collide  International  2019”,  que  té  per  objecte  la
col·laboració en la posada en marxa, administració i atorgament del Premi Collide
International 2019, obert a artistes de qualsevol nacionalitat i edat i que els dona
l’oportunitat  de  realitzar  una  residència  d’investigació  de  dos  mesos  al  CERN  i  un
tercer mes a la Fabra i Coats Fàbrica de Creació; FACULTAR la Primera Tinença
d’Alcaldia  per  a  la  signatura  de  l’Acord  específic;  DONAR-NE  compte  a  la  Comissió
d’Economia i Hisenda.

24. – (2019/382)  APROVAR  l’Acord  específic  que  deriva  de  l'acord  marc  aprovat  per  la
Comissió de Govern en anterior sessió de data 17 de gener de 2019,  entre entre
l’Ajuntament  de  Barcelona,  Fundació  bancària  La  Caixa,  Fundació  Iriscaixa  i  Fundació
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Isglobal per al projecte “La Caixa Living Lab”, que té per objecte la col·laboració per a
constituir  una  estructura  d’intermediació  ciutadana  que  fomenta  la  participació  dels
agents de la quàdruple hèlix (gestors, ciutadania, investigadors i societat civil) per tal
de millorar la governança de la recerca i la innovació, co-creant agendes de recerca i
desenvolupant i validant tecnologies, productes i serveis que aportin solucions que
millorin  la  qualitat  de  vida  de  la  ciutadania.  FACULTAR  la  Primera  Tinença  d’Alcaldia
per a la signatura de l’Acord específic. DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i
Hisenda.

25. – (3-108) APROVAR l’expedient núm. 3-108/2019 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  2.988.585,05  euros,
per  fer  front  a  diverses  actuacions  inversores,  de  l’Institut  Barcelona  Esports  i  de  la
Gerència Municipal, informades en Comissió de Govern de 23 de maig de 2019, de
conformitat  amb  la  documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions  pressupostàries
que  consta  a  l’expedient,  referència  comptable  núm.  19052391;  i  PUBLICAR  aquest
acord a la Gaseta Municipal

26. – (3-110/2019)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-110/2019  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
359.662,01 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.  19052791;  i  PUBLICAR  aquest
acord a la Gaseta Municipal.

27. – (3-111/2019)   APROVAR  l’expedient  núm.  3-111/2019  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
1.400.000,00 euros, per atendre despeses de manteniment de vies públiques, de la
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures, de conformitat amb la
documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions  pressupostàries  que  consta  a
l’expedient,  referència  comptable  núm.  19052891;  i  PUBLICAR  aquest  acord  a  la
Gaseta Municipal.

28. – (3-112/2019)   APROVAR  l’expedient  núm.3-112/2019  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,  d’acord
amb  l’aportació  provinent  de  l’Àrea  Metropolitana  de  Barcelona,  per  atendre
despeses  derivades  del  Conveni  en  matèria  d’atenció  i  informació  ciutadana  signat
amb l’Ajuntament  de Barcelona el  14  de juny de 2018,  per  un import  de 172.844,47
euros,  de  conformitat  amb  la  documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 19052795; i PUBLICAR
aquest  acord  a  la  Gaseta  Municipal.DONAR  compte  d’aquest  acord  a  la  Comissió
d’Economia i Hisenda.
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ÀREA DE DRETS SOCIALS

29. – (2018/154 IMPD) EXCLOURE de la licitació que té per objecte el Servei Públic de
Transport especial en autobús adaptat de persones amb mobilitat reduïda del
municipi de Barcelona, a l´empresa Ravigo, SL en no superar la seva oferta la
puntuació mínima de 20 punts en els criteris de judici de valor, requerida en l´apartat
2 de la clàusula 10 del plec administratiu d´aquest contracte. ADJUDICAR el contracte
núm. 2018154, que té per objecte el Servei Públic de Transport especial en autobús
adaptat de persones amb mobilitat reduïda del municipi de Barcelona, amb un preu
unitari d´operació de 6,99 euros/Km útil i un preu unitari de lloguer de 1,48 euros/km
útil,  a  l’UTE Transports Ciutat  Comptal,   SA/Transports Ciutat  Comptal  2,  SL,  amb NIF
(U67443044), de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda
en l'expedient i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada la millor oferta
qualitat-preu. ESTABLIR l’import de la garantia definitiva en el 5% del pressupost net,
que serà constituïda mitjançant retenció de preu de la primera factura del contracte.
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 al Sr. Sergi Morera Vizcaino,
Cap de Planificació i Avaluació de l´Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.

30. – (20170144) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte que té
per objecte la gestió del  Servei per adolescents i famílies (SAIF), durant el termini
comprès entre els dies 1 de juliol  de 2019 i  30 de març de 2020, d’acord amb el que
estableix la clàusula 3 del plec de clàusules administratives particulars, i atesa la
conformitat del contractista, d’acord amb el que estableixen els articles 23.2 i 303 del
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de contractes
del sector públic; AUTORITZAR I DISPOSAR, a favor de Iniciatives i Programes, SL, amb
CIF. B-59545913, la despesa de 443.933,46 euros, IVA inclòs, dels quals 295.955,64
euros corresponen al pressupost de 2019 i 147.977,82 euros al pressupost de 2020,
amb  càrrec  a  la  partida  0201-22719-23222,  condicionada  a  l’existència  de  crèdit
adequat i suficient en els pressupostos corresponents i REQUERIR l’adjudicatari per tal
que,  en  el  termini  màxim  de  15  dies  hàbils  següents  a  la  recepció  d’aquesta
notificació, comparegui per formalitzar la pròrroga del contracte a les dependències
del  Departament de Serveis  Jurídics  de l’Àrea de Drets Socials  (Pg de Sant Joan núm.
75 9è). DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

31. – (20190236)  APROVAR el  conveni  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  el  Col·legi  Oficial
de Psicòlegs  de Catalunya per  a  la  realització  d’accions  adreçades  a  formar  persones
vulnerables en educació econòmica bàsica i acompanyar-les en un procés de millora
de la seva economia personal i familiar basada en els coneixements i habilitats
adquirits durant les formacions, amb una vigència fins el 31 de desembre de 2019,
FACULTAR el/la regidor/a 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
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derivin del mateix i DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.

32. – (20190252)  APROVAR  el  conveni  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  el  Seniors
Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT)per a la realització d’accions adreçades
a formar persones vulnerables en educació econòmica bàsica i acompanyar-les en un
procés de millora de la seva economia personal i familiar basada en els coneixements
i habilitats adquirits durant les formacions, amb una vigència fins el 31 de desembre
de  2019,  FACULTAR  el/la  regidor/a  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 i  DONAR-NE compte a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.

33. – (20190253)  APROVAR  el  conveni  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  el  Col·legi
d’Economistes  de  Catalunya  per  a  la  realització  d’accions  adreçades  a  formar
persones vulnerables en educació econòmica bàsica i acompanyar-les en un procés de
millora de la seva economia personal i familiar basada en els coneixements i habilitats
adquirits durant les formacions, amb una vigència fins el 31 de desembre de 2019,
FACULTAR el/la regidor/a 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 i DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

34. – (84/2019) APROVAR inicialment les bases específiques dels Premis del Consell
Municipal  d’Immigració  de  Barcelona  2019;  SOTMETRE-LES  a  informació  pública  per
un termini de 20 dies hàbils a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, de conformitat amb els articles 124.2 del Decret 179/1995, de
13 de juny pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals;
83  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les
administracions públiques, i 52 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i
procediment de les administracions públiques de Catalunya; PUBLICAR-LES al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, al web municipal, al Tauler d'Edictes de
l'Ajuntament de Barcelona i a la Gaseta Municipal; TENIR-LES per aprovades
definitivament sempre que no s'hagin presentat al·legacions durant el període
d'informació  pública.  CONVOCAR  els  Premis  del  Consell  Municipal  d’Immigració  de
Barcelona 2019, condicionat a l'aprovació definitiva de les esmentades Bases;
ESTABLIR el termini de presentació de sol·licituds des del dia següent al de la
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i fins al 10
d’octubre de 2019; AUTORITZAR la despesa de 9.000,00 euros amb càrrec a la partida
0801- 48101-23252 del pressupost de 2019.

35. – (18005114 (0013/19)) ADJUDICAR el contracte núm. 18005114, que té per objecte el
servei per a la gestió, l’elaboració i  emissió de les propostes d’informes d’arrelament
social, necessàries per a l’autorització de residència temporal per raons d’arrelament,
que es tramiten davant de la Generalitat; oferir informació i assessorament sobre
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qüestions  específiques,  relatives  a  la  tramitació  dels  informes  d’arrelament  social  i
altres  qüestions relacionades en matèria  d’estrangeria  i  en les  tasques per  gestionar,
elaborar i tramitar el Document municipal de veïnatge a Progess projectes de gestió
serveis socials amb NIF B59960526 de conformitat amb la proposta de valoració i
classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la proposició que ha presentat
en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 635.341,21 euros IVA inclòs,
dels quals 525.075,38 euros corresponen al preu net i 110.265,83 euros a l'IVA.
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 404.048,26 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23162 0801; un
import (IVA inclòs) de 231.292,95 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a
l'aplicació pressupostària D/22731/23162 0801. CONDICIONAR la seva realització a
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual.
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. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.

36. – (18005114 (0013/19)) ALLIBERAR la quantitat de 39.692,19 euros (IVA inclòs), en
concepte de baixa en la licitació, del contracte 18005114 que té per objecte el servei
per a la gestió, l’elaboració i  emissió de les propostes d’informes d’arrelament social,
necessàries per a l’autorització de residencia temporal per raons d’arrelament, que es
tramiten davant de la Generalitat; oferir informació i assessorament sobre qüestions
específiques,  relatives  a  la  tramitació  dels  informes  d’arrelament  social  i  altres
qüestions  relacionades  en  matèria  d’estrangeria  i  en  les  tasques  per  gestionar,
elaborar i tramitar el Document municipal de veïnatge, el qual ha estat adjudicat a
l'empresa Progess projectes gestió serveis socials, amb NIF B59960526, 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, Seguretat i Prevenció.

37. – (15/2019)  AMPLIAR  en  8.100,00  euros  l’import  de  l'autorització  de  la  despesa
corresponent a la Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI de la Gerència de Drets
de Ciutadania, Participació i Transparència en el marc e la Convocatòria General de
Subvencions  de  l’Ajuntament  de  Barcelona 2019,  aprovada per  Acord de la  Comissió
de Govern de 5 de desembre de 2018 per un import inicial de 145.000,00 euros, amb
càrrec al pressupost municipal de 2019 i a la partida  pressupostària D/48901/23254.
APROVAR i AUTORITZAR la despesa de 8.100,00 euros amb càrrec al pressupost de
2019 de la Convocatòria General de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona 2019,
corresponent a la Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència.
ORDENAR la  publicació  de l’ampliació  de la  Convocatòria  General  de Subvencions de
l’Ajuntament de Barcelona 2019 mitjançant la  inserció del  corresponent anunci  en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

38. – (19XC0177  (0796/19))  APROVAR  el  conveni  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  la
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Fundació  àmbit  prevenció,  amb NIF  G65009235,  que  instrumenta  l’atorgament  de  la
subvenció  de  concessió  directa  amb  caràcter  excepcional,  per  a  l’execució  del
projecte  “Intervenció  en  Urgències  Intermèdies  i  Inclusió  social”,  per  un  import  de
40.000,00 euros, equivalent al 53,79% del cost total del projecte que ascendeix a la
quantitat total de 74.367,49 euros i una durada fins el 31 de desembre de 2019, 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, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010; DECLARAR la
no-inclusió en convocatòria  pública per  raons d’interès públic  justificades a  l’informe
que  consta  a  l’expedient;  AUTORITZAR  i  DISPOSAR  la  despesa  per  un  import  de
40.000,00 euros, a favor del Fundació àmbit prevenció, amb NIF  G65009235, amb
càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  0801-48903-23172  del  pressupost  de  l’any  2019.
FACULTAR la Regidora de Feminismes, LGTBI i Relacions Internacionals de
l’Ajuntament  de  Barcelona,  per  a  la  signatura  de  l’esmentat  conveni.  REQUERIR
l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior als 3 mesos, a comptar des
de la finalització del projecte, presenti en data màxima 31 de març de 2020 la
justificació  de  l’aplicació  dels  fons  rebuts,  de  conformitat  amb  la  clàusula  setena  del
conveni. Aquest haurà de contenir memòria d'actuació amb indicació de les activitats
realitzades i resultats obtinguts i memòria econòmica simplificada que inclourà una
relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, i relació d'altres ingressos
i subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada. DONAR-NE compte a la
Comissió d'Economia i Hisenda.

39. – (19XC0184 (0800/19)) APROVAR el conveni de col·laboració plurianual entre
l’Ajuntament de Barcelona i  la  Federació d’Associació de Veïns i  Veïnes de Barcelona
(FAVB),  amb  NIF  G08508186,  que  instrumenta  l’atorgament  de  la  subvenció  de
concessió  directa  amb  caràcter  excepcional,  per  a  l’execució  del  projecte  “Promoció
de  l’Associacionisme  Veïnal  de  la  Ciutat”  amb  la  finalitat  de  donar  suport
específicament al desenvolupament del projecte FAVB 2019/20, per un import total
de 540.996,00 euros, equivalent al 75,23% del cost total del projecte que ascendeix a
la quantitat total de 719.109,00 euros, i una durada fins el 31 de desembre de 2020,
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,
aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. DECLARAR la no-inclusió en
convocatòria  pública  per  raons  d’interès  públic  justificades  l’informe  que  consta  a
l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 540.996,00 euros, a
favor  de  la  Federació  d’Associació  de  Veïns  i  Veïnes  de  Barcelona  (FAVB),  amb  NIF
G08508186, distribuïts en dues anualitats, 221.498,00 euros amb càrrec de la partida
48556-92418-0801  del  pressupost  2019  de  l’Àrea  de  Drets  de  Ciutadania,  Cultura,
Participació i Transparència, i 49.000,00 euros amb càrrec a la partida 48810-15011-
0501 de l’Àrea d’Ecologia condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en els
exercicis pressupostaris corresponents. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en
un termini no superior als 3 mesos, a comptar des de la finalització de cadascuna de
les anualitats del projecte, presenti en data màxima 31 de març 2020 per l’any 2019 i
31  de  març  de  2021  per  l’any  2020  la  justificació  de  l’aplicació  dels  fons  rebuts,  de
conformitat amb la clàusula setena del conveni. DONAR-NE compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
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40. – (19S05104  (0337/19))  APROVAR  l’encàrrec  de  gestió  a  Barcelona  Activa  SAU  SPM,
amb  NIF  A58295296,  per  a  la  implementació  del  “Pla  Laboral  ABITS”  i  l’execució  del
programa  “TransOcupació”,  segons  el  document  que  figura  a  l’expedient;  APROVAR
les  tarifes  que  determinen  el  cost  efectiu  de  l’encàrrec,  annexades  al  mateix
document. FACULTAR la Gerent de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i
Transparència  per  a  la  signatura  de  l’encàrrec.  EXIMIR  de  constitució  de  garantia
l’esmentada societat. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un import de 99.000,00
euros, amb càrrec a les partida 444.00-43311-08.01 del Pressupost 2019, a favor
Barcelona  Activa  SAU  SPM,  amb  NIF  A58295296,  per  la  implementació  del  “Pla
Laboral  ABITS”  i  l’execució  del  programa  “TransOcupació”.  PUBLICAR,  l’esmentat
encàrrec  al  Perfil  del  Contractant  i  al  portal  de  Transparència  de  l’Ajuntament  de
Barcelona.

Districte de Ciutat Vella

41. – (19-SJS-15)  APROVAR  i  RATIFICAR,  a  l’empara  de  l’article  86  de  la  Llei  39/2015  d’1
d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions  Públiques,  la
terminació convencional, en els termes del document adjunt, del procediment
administratiu relatiu a la validesa i eficàcia dels comunicats presentats per Oliveres
Grises, SL així com de les actuacions descrits a l’esmentat document adjunt en relació
a la finca del carrer Reina Cristina, número 6 de Barcelona, activitat 2.3.4.1 restaurant-
bar amb cuina,  atès que l’acord transaccional de data 7 de desembre del 2018, no va
poder ser homologat pel jutjat contenciós administratiu núm.9 de Barcelona, en el
recurs ordinari número 311/2017-C, perquè Oliveres Grises, SL va desistir del mateix
per arribar a un acord extrajudicial, prèvia renuncia de qualsevol indemnització.
FACULTAR  la  Regidora  del  Districte  de  Ciutat  Vella  per  a  la  signatura  de  l’acord
transaccional.

Districte de Sants-Montjuïc

42. – (2019/9203) INICIAR l’expedient per a la concessió dels serveis consistents en la gestió
i explotació dels camps de futbol municipals Julià de Capmany, La Satalia, Ibèria i La
Bàscula i pista poliesportiva del Districte de Sants-Montjuïc, amb número de
contracte 19C00011; APROVAR els estudis de viabilitat econòmic-financers de les
concessions de serveis dels camps de futbol municipals Julià de Capmany, La Satalia,
Ibèria i La Bàscula i pista poliesportiva; APROVAR el Plec de Clàusules Administratives
particulars, el Plec de prescripcions tècniques i els seus annexos, que han de regir el
contracte; CONVOCAR licitació mitjançant tramitació ordinària i per procediment
restringit,  d’acord  amb  allò  que  disposen  els  articles  116,  117  i  131.2  de  la  Llei  de
Contractes del Sector Públic; PUBLICAR la convocatòria de licitació corresponent;
AUTORITZAR la despesa del contracte per un import de 165.648,18 euros, en
concepte  d’aportació  màxima  de  la  subvenció  i  amb  càrrec  a  les  partides  i  als
pressupostos que s’indiquen en aquest mateix document,  condicionada a l’existència
de crèdit adequat i  suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l’actual; DELEGAR en
la  Mesa  de  Contractació  l’encàrrec  d’examinar  la  documentació  administrativa
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presentada amb les sol·licituds  de participació i de determinar quines sol·licituds
donen compliment als requisits de capacitat i solvència exigits; i DONAR-NE compte a
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

Districte d'Horta-Guinardó

43. – (19001760) INICIAR l'expedient per a la contractació de la Gestió i dinamització de
l’Espai  Jove  Boca  Nord,  amb  núm.  de  contracte  19001760,  mitjançant  tramitació
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de
licitació  de  783.154,10  euros  (21%  d’IVA  inclòs)  i  un  valor  estimat  d'1.294.469,58
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 647.234,79 euros i import
de l'IVA de 135.919,31 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient
en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà
l'exercici següent a la seva autorització.  DONAR compte d'aquesta resolució a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

44. – (14C00015)  AUTORITZAR,  DISPOSAR  i  RECONÈIXER  l’obligació  de  la  despesa  de  la
quantitat de 61.055,34 euros a favor de Progess Projectes i  Gestió de  Serveis Socials
SL,  CIF B60641925 i  amb càrrec a la  partida i  al  pressupost que s’indiquen en aquest
mateix  document,  corresponent  a  la  liquidació  de  la  subvenció  del  període  de  l’1
d’abril  al  31 de maig de 2019 del contracte número 14C00015 relatiu a la gestió i  els
serveis a les ludoteques Arimel i el Galliner i els casals infantils Guinardó, La Torre i
Teixonera, en compliment de les clàusules núm. 17, 2.a i núm. 3, 1.2 c) del plec de
clàusules  administratives  de  l’esmentat  contracte,  i  el  previst  a  l’article  235  a)  del
Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el  reglament  d’obres,  activitats  i
serveis dels ens locals.

45. – (14C00019) AMPLIAR l'autorització i disposició de despesa per la continuïtat del servei
pel  període  de  l’1  de  juliol  al  31  de  desembre  de  2019  del  contracte  de  gestió  de
serveis públics en la modalitat de concessió, número 14C00019, que té per objecte la
direcció, promoció, dinamització i organització de les activitats de caire cultural,
artístic, de lleure i sociocultural de l’Espai Jove Boca Nord, per una subvenció màxima 
de 124.021,80 euros, amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest
mateix document, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s
pressupost/os corresponent/s; en compliment de les clàusules núm. 17, 2.a i núm. 3,
1.2  c)  del  plec  de  clàusules  administratives  de  l’esmentat  contracte,  i  el  previst  a
l’article  235  a)  del  Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el  reglament
d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens  locals.  DISPOSAR-LA  a  favor  de  Iniciatives  i
Programes, SL, NIF B59545913. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini
màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, comparegui per
formalitzar la continuïtat del servei del contracte a les dependències del Districte
d’Horta-Guinardó.  DESIGNAR  com  a  responsable  del  contracte  a  la  Directora  de  la
Direcció  de  Serveis  a  les  Persones  i  Territori  del  Districte  d’Horta-Guinardó.  DONAR-
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NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

46. – (16C00033) AMPLIAR l'autorització i disposició de despesa per la continuïtat del servei
pel  període  de  l’1  de  juliol  al  30  de  setembre  de  2019  del  contracte  de  gestió  de
serveis públics en la modalitat de concessió, número 16C00033 que té per objecte la
direcció, promoció, dinamització i organització de les activitats de caire cultural,
artístic, de lleure i sociocultural del Centre Cívic Casa Groga per un import de
69.410,00 euros, amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix
document, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s
pressupost/os corresponent/s; en compliment de les clàusules núm. 18, 2.a i núm. 3,
1.2  c)  del  plec  de  clàusules  administratives  de  l’esmentat  contracte,  i  el  previst  a
l’article  235  a)  del  Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el  reglament
d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens  locals.  DISPOSAR-LA  a  favor  de  QSL  Serveis
Culturals SLU, NIF B60641925. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini
màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, comparegui per
formalitzar la continuïtat del servei del contracte a les dependències del Districte
d’Horta-Guinardó.  DESIGNAR  com  a  responsable  del  contracte  a  la  Directora  de  la
Direcció  de  Serveis  a  les  Persones  i  Territori  del  Districte  d’Horta-Guinardó.  DONAR
compte d'aquesta resolució a la Comissió Drets socials, Cultura i Esports.

Districte de Sant Martí

47. – (SJ-19-045) APROVAR el conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de
Barcelona (districte de Sant Martí) i l'Associació Nit i Dia 22@, per al prevenció de
l'incivisme a la  zona lúdica de Sant  Martí,  i  FACULTAR l’Ilm.  Sr.  Josep Ma Montaner i
Martorell, per la signatura de l'esmentat conveni així com per la realització de tots els
actes necessaris en execució del conveni.

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT

48. – (20180025) PRENDRE coneixement de la resolució del Tribunal Català de Contractes
del Sector Públic núm. 126/2019 (Recurs N-2018-307) de 9 de maig de 2019. I A LA
VISTA de l’informe tècnic de valoració de la solvència de data 19 de juliol de 2018 que
obra  a  l’expedient  que  ja  valorava  tots  els  certificats  que  el  Tribunal  Català  de
Contractes  del  Sector  Públic  indica  que  s´han  de  tenir  en  compte  en  l’esmentada
resolució,  procedeix  CONFIRMAR  l’acord  d’adjudicació  del  contracte  núm.  17006794,
adoptat  per  la  Comissió  de  Govern  d'11  d’octubre  de  2018,  que  té  per  objecte  el
Subministrament i serveis d’instal·lació d’un sistema per la gestió de la monitorització,
caracterització  i  control  d’infraccions  des  del  punt  de  vista  mediambiental  dels
vehicles que circulin per l’interior de la zona qualificada com de baixes emissions a la
ciutat de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible per un import
d'1.053.475,37 euros, IVA inclòs, a la UTE Aluvisa-Eysa amb NIF U67275008. PUBLICAR
aquesta resolució a la plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat
de Catalunya. NOTIFICAR aquesta resolució als licitadors que havien presentat oferta
per participar a la licitació.
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49. – (19XC0124) APROVAR el conveni de col·laboració entre el Departament de Territori i
Sostenibilitat  i  el  Departament  d’Empresa  i  Coneixement  de  la  Generalitat  de
Catalunya,  l’Ajuntament  de  Barcelona,  la  Diputació  de  Barcelona  i  l’Àrea
Metropolitana de Barcelona per a la realització del 8è Congrés internacional de la
bicicleta, el 17è Congrés Ibèric La Bicicleta y la Ciudad i  l’EuroVelo and Cycle Tourism
Conference  l’any  2020.  FACULTAR  el/la  regidor/a  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,
competent  en  la  matèria  de  mobilitat,  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 d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

50. – (20190294) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
Progat Catalunya, amb NIF G61647236, per al foment, protecció i promoció de les
colònies de gats ferals als Districtes de l'Eixample, Sants Montjuic, Horta Guinardó, i
Sant Marti, i la muntanya de Montjuïc, 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 61.000,00 euros. Aquest import representa
aproximadament el 50% del cost de l'activitat. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa
per un import de 61.000,00 euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats
en aquest mateix document, a favor de Progat Catalunya, amb NIF G61647236, per
l'execució de les tasques recollides en l'esmentat conveni. REQUERIR l'entitat
beneficiària per tal que, en el termini màxim de tres mesos a partir de la data de
finalització del període de vigència del conveni, presenti el compte justificatiu
d'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb l'art 30 de la Llei 3/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions i l'art 10è de la normativa reguladora de les
subvencions de l'Ajuntament de Barcelona. FACULTAR la Quarta Tinenta d'Alcaldia de
l'Ajuntament de Barcelona per a la seva signatura.

51. – (20190295) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
Plataforma Gatera Ja!, amb NIF G64784499, per al foment, protecció i promoció de
les colònies de gats ferals als districtes de Ciutat Vella, Gràcia, Nou barris i Sant
Andreu, 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 59.000,00 euros. Aquest import representa aproximadament el 50% del cost de
l'activitat. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 59.000,00 euros amb
càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de
Barcelona i Plataforma Gatera Ja! amb NIF G64784499, per l'execució de les tasques
recollides en l'esmentat conveni. REQUERIR a l'entitat beneficiària per tal que, en el
termini màxim de tres mesos a partir de la data de finalització del període de vigència
del conveni, presenti el compte justificatiu d'aplicació dels fons rebuts, de conformitat
amb l'art 30 de la Llei 3/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i l'art 10è
de la normativa reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona.
FACULTAR la Quarta Tinenta d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona per a la seva
signatura.

 



CG 21/19 19/23

52. – (19XCO128)  APROVAR  el  Conveni  Marc  de  Col·laboració  entre  l’Ajuntament  de
Barcelona  i  el  Col·legi  d’Ambientòlegs  de  Catalunya  per  al  desenvolupament
d’activitats  d’assessorament,  formatives  i  de  projecció  dels  professionals  del  medi
ambient i de les ciències ambientals a la societat.FACULTAR al/ la Regidor/a
competent en la matèria per la seva signatura. DONAR-NE compte a la Comissió
d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

Districte de Sants-Montjuïc

53. – (03-2019LL13611) CONCEDIR la llicència d'obres majors a Corp Edificacions SL per a
l'execució d'obres majors a l'emplaçament situat al c. Parcerisa, 27, consistent en la
construcció  d’un  complex  d’edificis  d’obra  nova  destinats  a  habitatges,  locals  i
oficines composat per dues torres circulars de PB+12PP i dos blocs de PB+8PP amb
dues plantes soterrànies comunes amb una superfície construïda total de 48.707,11
m2. En resulten 278 habitatges lliures, 3 locals comercials, 25 oficines, 413 places
d’aparcament per a cotxes, 38 per a motos, 313 per a bicicletes i 170 trasters amb les
següents Condicions Particulars de la Llicència. Abans de l’inici d’obres: - En el cas que
en  la  parcel·la  hi  hagi  arbrat  existent  caldrà  obtenir  l’informe  favorable  de  Parcs  i
Jardins. - Caldrà contactar amb l'Agencia d'Energia de Barcelona en relació a
l'aplicació de l'Ordenança General de Medi Ambient de Barcelona. Per a consultes
solar.aeb@bcn.cat.  -  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) i donar resposta al seu informe de
29 de maig de 2019. - Caldrà aportar document d'acceptació signat per gestor de
residus  autoritzat,  garantint  la  correcta  destinació  dels  residus  d’obra  separats  per
tipus, i fent constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte
de dipòsit per a la posterior gestió, segons allò establert a la disposició final primera
del Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril. - Cal donar compliment a les especificacions
de l’informe de BCASA-Subsòl de data 21-5-19. En el decurs de les obres: -  Cal donar
compliment a l’Ordenança de Càrrega i Descàrrega. - Cal donar compliment a l’article
300.14 de les NNUU del PGM pel que fa a la recàrrega de vehicles elèctrics. - En el cas
de deixar mitgeres pròpies o veïnes a la vista, caldrà donar compliment a la Subsecció
5a de l'Ordenança dels usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona, en especial a
l'article 67. - Caldrà posar-se en contacte amb el Cicle de l'Aigua (BCASA) per tal
d'executar el clavegueró, així com seguir-ne el protocol establert quant a eventuals
esgotaments del freàtic per obres. - L’alçada màxima dels badalots serà de 3,05 m per
sobre  de  l’ARM.  -  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
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l'Ordenança del Medi Ambient de Barcelona. En el tràmit de primera ocupació i/o
comunicació  prèvia:  -  D’acord  a  la  disposició  transitòria  primera  de  l’Ordenança  del
medi ambient de Barcelona (BOPB 2/5/11), caldrà donar compliment als
requeriments  establerts  a  l’article  45-1.4  de  la  citada  ordenança  relatiu  a  la
comprovació  de  l’aillament  acústic  real  després  de  l’execució  de  l’obra  i  abans  de
l’atorgament  de  la  llicència/comunicat  de  primera  ocupació.  -  Caldrà  vincular
registralment cada traster respectivament a una entitat ubicada al propi edifici. Els
trasters amb accés a través de places d'aparcament hauran d'estar vinculats, a més, a
aquella plaça. - 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).  -  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 12-01-11). - Caldrà verificar
l'acompliment de l'aplicació sobre Energia Solar de l'Ordenança del Medi Ambient de
Barcelona i aportar tota la documentació que es requereixi en l'informe de l'Agència
de l'Energia. - 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. - S’haurà de constituir la corresponent servitud d’ús públic de l’espai
lliure privat d’ús públic. - Totes aquelles entitats de planta baixa que no tinguin accés
directe  des  d’espai  públic  no  podran  destinar-se  a  local  comercial.  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.

Districte de Sant Martí

54. – (19SD0074P)  APROVAR  definitivament  la  modificació  del  Projecte  d’Urbanització  de
l’espai  lliure  públic  de  l’àmbit  del  Polígon  d’Actuació  Urbanística  PAU  1  (aprovat
definitivament per acord de la Comissió de Govern municipal en sessió de 14 de gener
de  2009)  del  Pla  de  Millora  Urbana  de  l’illa  delimitada  pels  carrers  Tànger,  Àlaba,
Sancho d’Àvila i Àvila de Barcelona i en part per l’espai lliure públic inclòs en el Pla de
Millora  Urbana  del  front  consolidat  d’habitatges  al  carrer  Tànger  núms.  44,46,48,50
ambdòs instruments de planejament  aprovats  definitivament per acord del Plenari
del Consell Municipal en sessió de 15 de juliol de 2005 (publicats als efectes de la seva
executivitat al BOP de 17 d'agost de 2005 i al Diari La Vanguardia de 22 d'agost de
2005), d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (amb classificació B) de 25 d’abril de
2019  que  figura  a  l’expedient  administratiu  i  que  a  aquests  efectes  es  dona  per
reproduït, promogut per la Junta de Compensació del Polígon d’Actuació Urbanística 
(PAU  1)  del  Pla  de  Millora  Urbana  de  l’illa  delimitada  pels  carrers  Tànger,  Àlaba,
Sancho de Àvila i Àvila de Barcelona amb un pressupost de 803.750,00 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
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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.

b) Mocions

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT

Districte de l'Eixample

1. – (02-2019LL11009) CONCEDIR la llicència d'obres majors  a la Junta Constructora del
Temple Expiatori per a l'execució d'obres majors a l'emplaçament situat al carrer
Marina, 253 consistents en la gran rehabilitació amb augment de volum, i finalització
d’obres d’edificació aïllada, destinada a equipament, amb activitat principal de centre
de culte i complementàries de museu, botiga i tallers, amb volumetria sobre rasant
consistent  en  cos  principal  i  diverses  torres  d’alçades  diferents,  2  plantes  soterrani.
Sostre total materialitzat: 53.495,61m2, amb les següents Condicions Particulars de la
Llicència:  Un  cop  obtinguda  la  llicència  d’obres  caldrà:  -  Aportar  el  corresponent
projecte executiu de la fase que pertoqui. - Aportar document d'acceptació de residus
signat  per  gestor  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, de la fase que
pertoqui. -  Formalitzar la cessió amb Patrimoni de Béns, del vol de la superfície de la
porció  de  sòl  que  es  qualifica  com  a  7b/5  a  l’MPGM,  provinent  de  vials.  Per  tal
d’obtenir  llicència  de  primera  ocupació  i  utilització  parcial  de  la  nau  principal,  els
elements BCIN i les torres dels apòstols caldrà: - Haver inscrit la Registre de la
Propietat les porcions de sòl de cessió, provinent de la Modificació per a l'ajust de la
qualificació en el tram del carrer Provença corresponent a l'illa del Temple de la
Sagrada Família (en endavant MPGM-SF), aprovada en data 04-04-2019. - Justificar el
compliment  a  les  condicions  establertes  a  la  llicència  d’activitat  de  centre  de  culte,
número d’expedient 00-2019-0008,  que facin referència a la  part  executada.  -  Lliurar
final d'obra visat de la fase d’obres edificada, la documentació de l'obra executada (as
built) en pdf que inclogui la justificació de la normativa a la seguretat en front el risc
d'incendi, declaració responsable referent al final d'obra de la fase, 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, i la documentació requerida a
l’article 6 de l’ORCPI/08 i Pla d’autoprotecció que contempli les tasques d’execució de
les obres que manquin per executar, tot justificant-ne compatibilitat amb la seguretat
de la utilització de la fase que entra en funcionament. Durant l'execució de les obres,
en la fase que pertoqui, caldrà: - Seguir les prescripcions i els protocols
d’instrumentalització i auscultació que es derivin dels informes de la Direcció General
d’infraestructures  de  la  Generalitat,  i  de  la  Dirección  General  de  Explotación  y
Construcción, Subdireccón de Operaciones de Alta Velocidad, quant a afectacions a
infraestructures  de  transport.  -  Seguir  les  prescripcions  establertes  a  l’informe  del
Departament de Protecció del Verd de data 26-03-2019, quant al tractament dels
arbres afectats per les obres. - Tenir en compte que la superfície construïda màxima
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destinada a ús comercial complementari és de 750m2. - Seguir les prescripcions del
Servei  d'Arqueologia de  Barcelona,  al  Responsable  d’Intervencions (932566897,
jpujades@bcn.cat), del qual cal haver obtingut informe favorable quant a afectació de
mines d’aigua i refugis de guerra, segons s’estableix a l'informe de Barcelona Cicle de
l’Aigua SA de data 29-04-2019. - Ajustar els conductes de ventilació a allò establert als
articles 23-2 i 26-1 de l’Ordenança del Medi Ambient de Barcelona, i a l’apartat 3.2 del
CTE DB HS 3, els quals hauran d’anar integrats totalment a l’edificació. - Garantir en el
centre de culte, espais i places destinades a persones usuàries de cadira de rodes, a
raó d’1/100. - Posar-se en contacte amb el Cicle de l'Aigua (BCASA) per tal d'executar
el clavegueró. - Posar-se en contacte amb el Departament de Patrimoni per qualsevol
tasca  que  afecti  l’àmbit  de  l’edificació  catalogada  que  formi  part  del  BCIN.  -  Donar
compliment  a  les  condicions  establertes  a  la  llicència  d’activitat  de  centre  de  culte,
número d’expedient 00-2019-0008, així com a l’informe de SPEIS de data 22-02-2019
que s’hi  inclou.  -  Tenir  en compte que la  llicència  no inclou la  instal·lació  d’elements
identificadors de l’activitat,  més enllà dels permesos a l’article 52 de l’Ordenança del
Paisatge Urbà; per altres elements caldrà sol·licitar la corresponent llicència. - Tenir
en  compte  que  la  llicència  no  inclou  la  legalització  d’activitats  i  d’instal·lacions,  la
col·locació  de  bastides  d’obra,  de  tanques  de  precaució  o  altres  elements  o  mitjans
auxiliars, ni les ocupacions de via pública o guals, que requereixin permisos especials,
els quals se sol·licitaran a districte, i es tramitaran d’acord amb la normativa vigent. -
Tramitar el Pla Director d’elements identificadors i d’il·luminació de la Sagrada Família
amb l’Institut de Paisatge Urbà. Un cop finalitzada la fase de les torres centrals per tal
de poder obtenir-ne llicència de primera ocupació i utilització parcial, caldrà: -
Justificar el compliment de les condicions de la llicència que escaiguin. - Lliurar
comprovant de transport i abocament de residus a gestor autoritzat. - Lliurar final
d'obra  visat  de  la  fase  d’obres  de  les  torres  centrals,  la  documentació  de  l'obra
executada (as built) en pdf que inclogui la justificació de la normativa a la seguretat en
front el risc d'incendi, declaració responsable referent al final d'obra de la fase, 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, i la documentació
requerida  a  l’article  6  de  l’ORCPI/08  i  Pla  d’autoprotecció  que  contempli  les  tasques
d’execució  de  les  obres  que  manquin  per  executar,  tot  justificant-ne  compatibilitat
amb la seguretat de la utilització de la fase que entra en funcionament. Un cop
finalitzada  la  totalitat  de  l’edifici,  i  per  tal  de  poder  obtenir-ne  llicència  de  primera
ocupació i utilització, caldrà: - Justificar el compliment de les condicions de la llicència
que escaiguin. - Lliurar comprovant de transport i abocament de residus a gestor
autoritzat.  -  Lliurar  final  d'obra  visat  de  la  totalitat  de  l’edifici,  la  documentació  de
l'obra executada (as built) en pdf que inclogui la justificació de la normativa a la
seguretat en front el risc d'incendi, 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, i la documentació
requerida  a  l’article  6  de  l’ORCPI/08  i  Pla  d’autoprotecció.  -  Reposar  els  possibles
elements urbanístics afectats, i finalitzar la urbanització del sòl de cessió dels
xamfrans,  seguint  les  prescripcions  del  Departament  d’Obres  i  Manteniment  del
Districte de l’Eixample.  -  Obtenir  informe favorable de l’Agència de l’Energia sobre la
instal·lació alternativa al compliment del capítol 8 de l’Ordenança de Medi Ambient. -
Obtenir  informe  favorable  de  BCASA  sobre  l’execució  o  reutilització  del  clavegueró
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particular de la finca. - Obtenir llicències de guals, retirant o adaptant els elements
urbans que es precisin,  amb els permisos adients.  -  Haver obtingut la llicència d’usos
del paisatge urbà quant als elements identificadors i il·luminacions. Les que escaiguin
de les assenyalades al full adjunt. Termini d'execució de les obres: 90 mesos.

S'APROVA, per unanimitat, la moció anterior després de declarar-se'n, també per
unanimitat, la urgència.

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 13
hores.
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