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Ref: CG 9/19 

 

 A la Sala nova de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de 

Barcelona, el dia 7 de març de 2019 s'hi reuneix la Comissió de Govern en sessió 

ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. Alcaldessa, Ada Colau Ballano. Hi 

concorren les Imes. Sres. Tinentes d'Alcaldia, Laia Ortiz Castellví i Janet Sanz 

Cid i els Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. Regidores, Gala Pin Ferrando, Agustí 

Colom Cabau, Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal Lago i Josep Ma. Montaner 

Martorell, assistits pel Secretari General, Sr. Jordi Cases i Pallarés, que certifica. 

 

 Excusen la seva absència, els Ims. Srs. Tinents d’Alcaldia, Gerardo 

Pisarello Prados, Jaume Asens Llodrà i l’Im. Sr. Regidor, Eloi Badia Casas. 

 

 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 febrer 

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 

COMUNIQUEN les resolucions següents: 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

1.- ICUB (3742/2018) Resolució de la gerent adjunta de l’ICUB, del 15 de gener de 2019, 

que INICIA la tramitació de l'expedient de contractació que té per objecte els 

serveis d’atenció a les persones usuàries de l’oficina tiquet rambles, amb número 

de contracte 18003130, mitjançant la tramitació ordinària amb la utilització del 

procediment obert, amb un pressupost de 713.721,23 euros, IVA inclòs, i un valor 

estimat d’1.179.704,52 euros; AUTORITZA l’esmentada quantitat i CONVOCA 

la licitació per a la seva adjudicació mitjançant procediment obert subjecte a 

regulació harmonitzada. 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

2.- IMPJ  (19/0002-01-CP/01) Resolució del Gerent de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut 

Municipal, de 12 de febrer de 2019, que adjudica el contracte de la prestació del 

servei de realització de la gestió integrada tant en viari com en parcs i jardins, així 

com la desinfecció de les àrees de gossos amb mesures de contractació pública 

sostenible. Lot1, a l’empresa UTE Control de Plagues BCN, amb CIF 
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U67366740, per un import d'1.582.819,26  euros (IVA inclòs del 21%) i un 

termini d’execució de 2 anys. 

 

3.- IMPJ  (19/0002-02-CP/01) Resolució del Gerent de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut 

Municipal, de 12 de febrer de 2019, que adjudica el contracte la prestació del 

servei per al control biològic i ecològic de plagues i malures de l'arbrat, palmeres, 

arbustos, planta vivaç i gespes tant en viari com en parcs i jardins, i desherbatge. 

Lot 2, a l’empresa UTE Lluita Biològica Barcelona, amb CIF U67369785, per un 

import de 654.233,04 euros (IVA inclòs del 21%) i un termini d’execució de 2 

anys. 

 

ÀREA D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS 

INTERNACIONALS 

 

4.- IMI (19000002) Resolució del Gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica de 

Barcelona, de 21 de febrer de 2019, que INICIA mitjançant procediment obert, 

tramitació ordinària, regulació harmonitzada, el procediment de licitació, per 

l’adjudicació del contracte de serveis de manteniment preventiu, correctiu i 

normatiu de les infraestructures físiques de les sales CPD i oficines de l’Institut 

Municipal d’Informàtica amb mesures de contractació pública sostenible (2 lots), 

per un pressupost total de licitació de 344.301,35 euros (IVA inclòs),amb un valor 

estimat de 639.401,58 euros (IVA exclòs) i un termini d’execució de 24 mesos.  

 

b) Informes 

 

C) Part Decisòria 

 

a)  Propostes d'acord 

 

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

 

ALCALDIA 

 

1.- (016/2019 DSAJ) RESOLDRE per mutu acord el conveni de col·laboració entre 

l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de Turisme de Barcelona en matèria de 

prestació del servei “Turisme Atenció” a la Unitat Territorial de la Guàrdia 

Urbana de Barcelona situada a La Rambla, núm. 43, formalitzat en data 22 de 

juliol de 2005, amb efectes de l’1 de juliol de 2019. 

 

ÀREA D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS 

INTERNACIONALS 

 

2.- (858/2018)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Óscar Espinosa 

Izquierdo (mat. 24663) entre la seva activitat municipal com a funcionari en 

pràctiques de Sotsoficial – SPEIS, i l’activitat pública com a professor a l’Escola 

de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de 

Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, amb una dedicació de 102 hores 

en l’any 2018. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 

53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les 

Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
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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 14 d’abril de 

2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents en 

l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de 

formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i 

Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a 

l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent 

desenvolupada segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà 

afectar la dedicació a l’activitat municipal. 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. 

 

3.- (146/2019)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Cristina Sucarrat 

Coll (mat. 77380) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina amb 

la categoria professional de Tècnica Superior en Arquitectura, amb destinació al 

Departament de Llicències i Inspecció del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, on 

ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior d’Arquitectura (22FA1BIBA03), 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 de la mateixa 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. 

 

4.- (4/2018 IMHR) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Amanda Blanch 

Guillem (mat. 11100009) entre la seva activitat municipal com a funcionària 

interina amb la categoria professional d’Auxiliar Administrativa, amb destinació 

al Departament d’Administració de Finques de Parc Públic de l’Institut Municipal 

de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, on ocupa el lloc de treball de Suport 5 

(90.50.GE.10), i l’activitat privada per compte propi com a Coordinadora General 

de Màster a l’Institut de Formació Continua – IL3, durant el curs 2018-2019. 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 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, 
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Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

5.- (8/2018 IMHR) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Francisco Javier 

Pazos Trinidad (mat. 11100018) entre la seva activitat municipal com a funcionari 

interí amb la categoria professional de Tècnic Mitjà en Arquitectura, amb 

destinació al Departament d’Ús Digne de l’Habitatge de l’Institut Municipal de 

l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 4 

(80.40.OP.20), i l’activitat privada per compte propi com a arquitecte tècnic. Per 

tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de 

l’exercici de l’activitat privada d’arquitecte tècnic, 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 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.- (45/2018 IMH) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Rafael de Olañeta de 

Fernández-Grande (mat. 61066) entre la seva activitat municipal com a funcionari 

amb la categoria professional de Tècnic d’Administració General, amb destinació 

a la Direcció d’inspecció Tributària de l’Institut Municipal d’Hisenda, on ocupa el 

lloc de treball de Director 2 (20.20.GE.10), i l’activitat pública com a professor 

associat a temps parcial de la Universitat de Barcelona, per al curs acadèmic 

2018-2019 des del 15 de setembre de 2018 fins al 14 de setembre 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. 

 

7.- (196 /2019)  APROVAR la modificació de l’organigrama de la Gerència del Districte 

de Nou Barris i de la Gerència del Districte de Sant Andreu, tal com es detalla a 

l’annex que consta a l'expedient. PUBLICAR el present acord en la Gaseta 

Municipal. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

8.- (18003665)  NO ADJUDICAR el contracte número 18003665 que té per objecte els 

serveis de transversalitat de gènere de l’Ajuntament de Barcelona, amb mesures 

de contractació eficient, núm. d’expedient 0942/18, i amb un pressupost total de 

licitació de 830.060,00 euros, IVA inclòs, atès l’informe emès per la Cap del 
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departament de Transversalitat de gènere de 4 de febrer de 2019, incorporat a 

l’expedient, on queden paleses les raons que justifiquen l’interès públic d’aquesta 

decisió, per haver tingut lloc en seu judicial acte de conciliació entre les 

treballadores de la UTE CIRD II i l’Ajuntament de Barcelona, on s’acorda 

adquirir la condició de treballadores indefinides no fixes a compte de 

l’Ajuntament de Barcelona amb efectes des del dia 1 de gener de 2019, en virtut 

de l’article 152.2 de la LCSP, sense que s’hagin generat despeses, atès que no es 

va arribar a publicar la licitació del contracte. ANUL·LAR l'autorització de 

despesa del contracte número 18003665 per un import de 830.060,00 euros amb 

càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document. 

 

9.- (389/19)  APROVAR el Conveni de col·laboració entre el Consorci Administració 

Oberta de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona pel traspàs del sistema 

d’identificació i signatura digital al mòbil-(mobileID) . FACULTAR l’lm. Sr. 

Gerardo Pisarello Prados, Primer Tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de 

Barcelona, per a la signatura de l’esmentat acord, així com la de tots aquells 

documents que se’n puguin derivar. DONAR-NE compte a la Comissió de 

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

 ES RETIRA la proposta precedent. 

 

10.- (0407/19)  APROVAR el conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de 

Barcelona i l’Associació ZerosetBCN, que té per objecte el suport i foment a la 

participació dels treballadors/es municipals en la posada en marxa de noves 

iniciatives i projectes. FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament 

de Barcelona, l’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per la signatura de l’esmentat 

conveni i qualsevol altre document que se’n derivi. 

 

11.- (2018/686)  APROVAR el Decret pel qual s’estableix un mecanisme de coordinació 

en matèria de presentació de candidatures en iniciatives d’àmbit europeu. 

PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta 

Municipal i al web municipal. 

 

12.-   INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en 

el document de 7 de març de 2019. 

 

13.- (2019/175)  APROVAR l’operació “Centre de Foment de l’Economia Social i 

Solidària de Barcelona” de Barcelona Infraestructures Municipals, SA emmarcada 

en el Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, d’acord amb les 

prescripcions generals de l’encàrrec que deriven de l’acord de la Comissió de 

Govern en sessió del dia 16 de juny de 2016. PUBLICAR aquest acord al BOPB i 

a la Gaseta municipal. 

 

14.- (2017/106)  APROVAR inicialment la modificació de les bases del Programa de 

subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a l’Impuls Socioeconòmic del 

Territori; ORDENAR la publicació de la modificació de les esmentades Bases al 

Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament així com 

la inserció d’una referència d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya; 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 
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Barcelona, de conformitat amb els articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de 

juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals; 

83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques i 52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 

procediment de les administracions públiques de Catalunya; APROVAR 

definitivament aquestes Bases Generals sempre que no s’hagin presentat 

al·legacions durant el període d’informació publica. 

 

15.- (2017/471)  APROVAR inicialment la modificació de les bases del Programa de 

subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a la promoció i reforç de 

l’economia social i solidària; ORDENAR la publicació de la modificació de les 

esmentades Bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Tauler 

d’Anuncis de l’Ajuntament així com la inserció d’una referència d’aquest anunci 

en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya; SOTMETRE-LES a informació 

pública per un termini de 20 dies hàbils a partir de la seva publicació al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb els articles 124.2 del 

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, 

Activitats i Serveis dels ens locals; 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 52 de la Llei 

26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions 

públiques de Catalunya; APROVAR definitivament aquestes Bases Generals 

sempre que no s’hagin presentat al·legacions durant el període d’informació 

publica. 

 

16.- (2019/99)  MODIFICAR l’apartat tercer de l’acord de la Comissió de Govern de 7 

de febrer de 2019, pel qual s'acceptava la designació acordada per l’European 

Institute of Innovation & Technology (EIT), de l’Ajuntament de Barcelona com a 

coordinador del Mobilus Consortium  i com a nou Knowledge and Innovation 

Community (KIC) en l’àrea de Urban Mobility i designava a Barcelona de Serveis 

Municipals SAU per a donar suport a la gestió del Projecte portant a terme les 

actuacions materials i contractacions necessàries abans de la constitució de 

l’entitat Framework Partnership Agreement, que quedarà redactat de la manera 

següent: DESIGNAR a la Fundació Barcelona Institute of Technology for the 

Habitat per a donar suport a la gestió del Projecte, portant a terme les actuacions 

materials i contractacions necessàries abans de la constitució de l’entitat 

Framework Partnership Agreement; MANTENIR inalterats la resta d’acords. 

 

17.- (2019/142)  APROVAR l’Acord marc 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 2019-2021, iniciativa en què ’eix conductor és una 

residència artística de caràcter anual que ofereix a un artista, seleccionat 

mitjançant convocatòria, l’oportunitat de realitzar una residència d’investigació de 

dos mesos al CERN i un tercer mes en un altre indret, i que implica dur a terme 

diversos projectes artístics i d’investigació que s’aprovaran en forma de convenis 

específics, i desenvolupar accions amb la voluntat d’obrir possibilitats de treball 

conjunt entre el CERN i la comunitat d’artistes i investigadors de Barcelona; 

FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia, Gerardo Pisarello Prados, per a la 

signatura de l’Acord marc; DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i 

Hisenda. 
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18.- (2019/23)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

i Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA per la realització del Projecte 

Programa Televisiu Revolució 4.0., dirigit a visibilitzar l’ecosistema emprenedor 

de Barcelona, mitjançant els principals agents públics i privats, 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 

50.000,00 euros que representa el 16,65% del projecte; DECLARAR la no-

inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic justificades en 

l’informe que consta a l’expedient; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 

50.000,00 euros amb càrrec a la partida corresponent del pressupost de  l’any 

2019; REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que, en un termini no superior a 

tres mesos a comptar des de la finalització de l’activitat subvencionada, presenti la 

justificació de l’aplicació dels fons rebuts; FACULTAR el Primer Tinent 

d’Alcaldia, l'Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni; 

DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

 ES RETIRA la proposta precedent. 

  

19.- (2019/143)  APROVAR el Protocol de col·laboració entre l’Ajuntament de 

Barcelona, Linkedin Spain SL, la Generalitat de Catalunya, mitjançant els 

Departaments de Polítiques Digitals i  Administració Pública i de Treball, Afers 

Socials i Famílies i Barcelona Mobile World Capital Foundation per establir un 

marc general d’actuació entre les parts en el desenvolupament d’activitats dins la 

Iniciativa “Barcelona Digital Talent”, dirigides al foment del talent digital, la 

reducció de l’impacte de la bretxa digital, l’impacte dels coneixements en 

competències digitals, foment d’una societat competent digitalment, enfortiment 

del teixit empresarial en sectors d’alta especialització i disposar de dades 

obtingudes a través de plataformes intel·ligents com a element de presa de decisió 

contrastada que afavoreix el disseny de polítiques públiques orientades a afavorir 

el talent digital; FACULTAR el Comissionat de Promoció Econòmica, Empresa i 

Innovació, Lluís Gómez Fernández, per a la signatura del protocol de 

col·laboració; DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

20.- (2018-27333) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

i l’Associació Juvenil Casa Groga, per a l’autorització d’ús de l’espai de propietat 

municipal anomenat Espai Casa Groga situat al carrer Ali Bei núm. 120-128, amb 

la finalitat de promoure i potenciar la vida associativa dels joves del barri del Fort 

Pienc, mitjançant el desenvolupament d’activitats estables, obertes al barri i altres 

entitats; i com a conseqüència, AUTORITZAR l’esmentada ocupació, segons els 

termes derivats del referit Conveni; i FACULTAR l’Im. Sr. Gerardo Pisarello 

Prados,  Regidor del Districte de l’Eixample, per a la seva formalització. 

 

21.- (DP-2019-27347) CEDIR l’ús, mitjançant subarrendament, a favor de l’Associació Unió 

Excursionista Sant Martí de Provençals, del local núm. 2 de la finca situada a la 

Rambla Guipúscoa núm. 52, amb la finalitat de destinar-lo al desenvolupament de 

les seves activitats, així com per a l’emmagatzematge del material de muntanya, 

d’acord amb les condicions del document annex que s’aprova; i FORMALITZAR 

la cessió en document administratiu. 
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22.- (DP-2019-27363) ACCEPTAR, a títol de donació, la cessió de propietat de les finques 

registrals núms. 6062 i 5700 del Registre de la Propietat núm. 11 dels de 

Barcelona propietat de la Fundació Familiar Catalana, Fundació privada subjecte 

a la legislació catalana, finques que tenen la seva correspondència amb les 

parcel·les cadastrals núm. 08900A014000950000GK, 08900A014000970000GD, 

08900A014001020000GE, 08900A014001250000GK, 08900A014000940000GO 

i 08900A013000370000GA, situades al Parc de Collserola. AGRAIR la donació 

efectuada, que incrementarà  la titularitat pública d’aquesta zona de la serra de 

Collserola, alhora que permetrà la gestió de la mateixa de forma unificada. 

FORMALITZAR la cessió en escriptura pública; i INSCRIURE-LA en el 

Registre de la Propietat. ADSCRIURE l’ús com a parc forestal de les esmentades 

finques i grafiades en els plànols annexos, a favor del Consorci del Parc de 

Collserola, de conformitat amb el que preveu l'article 321 del Reglament d'obres, 

activitats i serveis dels ens locals, i l’article 24 dels Estatuts del dit Consorci, en el 

marc de les finalitats i funcions que corresponen a aquest Consorci segons els seus 

Estatuts, mantenint l’Ajuntament la propietat dominical dels espais esmentats, que 

conservaran el seu caràcter de béns de domini públic. 

 

23.- (DP-2019-27397) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Associació Castellers de 

la Sagrada Família i l’Ajuntament de Barcelona, per a l’autorització d’ús de 

l’espai de propietat municipal situat en el passatge Sant Pau núm. 16, amb la 

finalitat de fomentar l’associacionisme, la cultura popular i les tradicions en el 

barri de la Sagrada Família, i gestionar aquest equipament com espai de trobada 

de totes les entitats del món de la Cultura Catalana i Tradicional en el barri de la 

Sagrada Família; com a conseqüència, AUTORITZAR l’esmentada ocupació, 

segons els termes derivats del referit Conveni; i FACULTAR l’Im. Sr. Gerardo 

Pisarello Prados,  Regidor del Districte de l’Eixample, per a la seva formalització. 

 

24.- (3–035/2019) APROVAR l’expedient núm. 3-035/2019 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 

2.000.000,00 euros, per fer front a l’actuació inversora P.11.6022.01 

“Manteniment centres educatius. Obres de millora”, del Consorci d’Educació de 

Barcelona, que va ser informada en Comissió de Govern de 21 de febrer de 2019, 

de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 19022191; i 

PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

25.- (3–036/2019) APROVAR l’expedient núm. 3-036/2019 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 

1.600.876,06 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. 19022591; i 

PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 
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ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

26.- (0375/19)  APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Institut per a la Cultura 

Democràtica a l’Era Digital, NIF G62138946, i l’Ajuntament de Barcelona per la 

Bústia Ètica i de Bon Govern. FACULTAR a l’Im. Sr. Jaume Asens Llodrà, 

Tercer Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de 

l’esmentat acord, així com la de tots aquells documents que se’n puguin derivar. 

DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 

Participació, Seguretat i Prevenció 

 

 ES RETIRA la proposta precedent. 

  

27.- (CO 2018-10/12-2) DEIXAR sense efecte la minuta del conveni que es va aprovar per acord 

de la Comissió de Govern de 18 d’octubre de 2018, relatiu a l’aprovació del 

Conveni de col·laboració entre el Ministerio de Hacienda, el Consejo Superior de 

Deportes, l’Ajuntament de Barcelona, el Real Club de Polo de Barcelona i la 

Fundació Real Club de Polo de Barcelona, per a la creació de la Comissió 

Interadministrativa de l’esdeveniment d’excepcional interès públic “Barcelona 

Equestrian Challenge (3ª edició), de conformitat amb l’informe de la Direcció de 

Serveis d’Empreses, Consorcis i Fundacions de 27 de febrer de 2019 que figura a 

l’expedient”; APROVAR la nova redacció del Conveni de col·laboració entre el 

Ministerio de Hacienda, el Consejo Superior de Deportes, l’Ajuntament de 

Barcelona, el Real Club de Polo de Barcelona i la Fundació Real Club de Polo de 

Barcelona, per a la creació de la Comissió Interadministrativa de l’esdeveniment 

d’excepcional interès públic “Barcelona Equestrian Challenge (3ª edició)” amb la 

incorporació dels canvis proposats per l’Administració de l’Estat. DONAR-NE 

compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

28.- (CO 2019-03/05) APROVAR l’addenda per adaptar el Conveni de col·laboració entre el 

Ministerio de Hacienda y Función Pública, el Consejo Superior de Deportes, 

l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació per la Navegació Oceànica de 

Barcelona, per la creació de la Comissió Interadministrativa de l’esdeveniment 

d’excepcional interès públic “4ª Edició de la Barcelona World Race”, a la 

disposició final quaranta-dosena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos 

Generals de l’Estat per a l’any 2018, que amplia el programa de suport per el 

període 1 d’octubre de 2020 fins a l’1 d’octubre del 2023. DONAR-NE compte a 

la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

29.- (20182033)  PRORROGAR de mutu acord i segons estableix la seva clàusula 3, el 

conveni núm. 18S05602 i expedient núm. 20182033, aprovat el 5 d’abril de 2018, 

que té per objecte la gestió cívica del Casal de Barri La Vinya, del Districte de 

Sants-Montjuïc, durant el termini comprès entre el 9 d’abril de 2019 i el 31 de 

desembre de 2019; AMPLIAR l'autorització i disposició de despesa per un import 
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de 17.508,20 euros amb càrrec al pressupost/os i partida/es indicats en aquest 

mateix document, a favor l'Associació de Veïns de La Vinya, amb NIF 

G08893380; REQUERIR  a l’entitat gestora per tal que, en el termini de 5 dies 

hàbils, comparegui a les dependències municipals per la signatura de la pròrroga 

del conveni esmentat i REQUERIR l’entitat gestora per tal que, en el termini 

màxim de 3 mesos des de la data de finalització de l’activitat, presenti justificació 

amb un compte justificatiu que haurà d’incloure la memòria d’actuació i memòria 

justificativa del cost total del projecte. DONAR-NE compte a la Comissió de 

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

30.- (264/2018)  INICIAR l’expedient per a la contractació de la gestió, dinamització i 

coordinació del Centre Cívic Vallvidrera Vázquez Montalban, Centre Cívic 

L’Elèctric i Casal de Barri Can Rectoret, amb núm. de contracte 18005015, 

mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un 

pressupost base de licitació d'1.845.613,00 euros (IVA inclòs) i un valor estimat 

de 2.117.200,00 euros. APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el 

plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques 

reguladores 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 1.525.300,00 euros i import de l’IVA de 320.313,00 euros; 

condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos 

corresponents. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus amb motiu 

d’acord amb la clàusula 18 del PCAP. DONAR compte d’aquesta resolució a la 

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

Districte de Sant Andreu 
 

31.- (09-CONV-588/19) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

-Districte de Sant Andreu- i la Federació d’Entitats Sòcio-Culturals Espai 30, per 

a la realització del projecte sociocultural “Espai 30-La Sagrera”, al Districte de 

Sant Andreu, amb durada des de la signatura del conveni  fins el 31 de desembre 

de 2020. ATORGAR una subvenció extraordinària mitjançant concessió directa, a 

favor de Federació d’Entitats Sòcio-Culturals Espai 30 amb NIF G66694209, per 

un import de 43.738,72 euros, per a l’anualitat 2019 i de 43.738,72 euros per a 

l’anualitat 2020, equivalent al 74,74% del cost total del projecte, d’acord amb 

l’establert als articles 22.2.c) i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

General de Subvencions, i l'art. 6.2 de la normativa general de subvencions de 

l’Ajuntament; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 87.477,44 euros, 

desglosada en 43.738,72 euros per la pròrroga del pressupost general de 

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018  per a l’exercici 2019 i 43.738,72 

euros per a l’exercici 2020 i amb càrrec a la partida 48903/92416, condicionat a 

l’existència de crèdit suficient i adequat pel pressupost posterior a l’actual. 

REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, abans del 31 de març de 2020, 

presenti la justificació dels fons rebuts, mitjançant un compte justificatiu 

simplificat, d’acord amb el que estableix l’article 10è de la Normativa general de 

subvencions de l’Ajuntament de Barcelona. FACULTAR la regidora del Districte 

de Sant Andreu, Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, per a la signatura de l’esmentat 

conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin. DONAR-NE 
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compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat 

i Prevenció. 
 

 ES RETIRA la proposta precedent. 

 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

32.- (BC 2019/032) APROVAR inicialment el Segon Projecte Constructiu Base de carrils 

bicicleta de la ciutat de Barcelona. Millores i connexions. Xarxa bàsica, 

d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte, que figura a 

l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un 

import de 9.446.862,58 euros el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, 

d'acord amb allò que preveu l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 

d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de 

Catalunya (TRLMRLC); i SOTMETRE'L a informació pública durant un termini 

de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més 

circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les 

al·legacions pertinents. 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

33.- (1BC 2017/213) APROVAR inicialment el Projecte executiu per a facilitar la 

impermeabilització de la galeria de serveis sota el passeig de Colom al Districte 

de Ciutat Vella a 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 987.097,02 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, que s’haurà d’obtenir amb caràcter 

previ a l’aprovació definitiva del Projecte. 

 

Districte de les Corts 

 

34.- (19g50)  DECLARAR improcedent, d’acord amb l’establert a l’apartat 4art lletra 

d) de l’article 114 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el 

Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, l’advertiment del propòsit 

d’iniciar expedient d’expropiació per ministeri de la llei formulat pel Sr. 

Francisco Ezequiel Navarro Pérez, en nom i representació de la mercantil Premo, 

SL, el 20 de setembre de 2017, en relació a la finca número 10-12 del carrer 

Maria Barrientos, qualificada de parcs i jardins de nova creació de caràcter local 

(clau 6b) pel Pla General Metropolità, aprovat definitivament el 14 de juliol de 

1976, pels motius que figuren a l’informe de la Direcció de Serveis de Gestió 

Urbanística de l’entitat pública empresarial Institut Municipal d’Urbanisme, de 13 
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de febrer de 2019, que a efectes de motivació s’acompanya al present i es té per 

íntegrament reproduït. 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

35.- (17E0034)  DECLARAR improcedent, d’acord amb l’establert a l’apartat 4art lletra 

d) de l’article 114 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 

l’advertiment del propòsit d’iniciar expedient d’expropiació per ministeri de la 

llei, formulat el 9 d’octubre de 2017 per la Sra. Núria Sala Alquezar, en relació a 

la finca núm. 42 del carrer Sant Dalmir, de la seva propietat, qualificada de xarxa 

viaria bàsica (clau 5), per la Modificació Puntual del Pla General Metropolità a 

l’àmbit del Barri del  Carmel i entorns, aprovada definitivament l'1 de juny de 

2010, pels motius que figuren a l’informe de la Direcció de Serveis de Gestió 

Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme, de 18 de febrer de 2019, que a 

efectes de motivació s’acompanya al present i es té per íntegrament reproduït. 

 

36.- (19g14)  RESOLDRE l’advertiment del propòsit d’iniciar expedient d’expropiació 

per ministeri de la llei conforme a l’article 114 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya 

formulat pel Sr. Alfonso de Oriola-Cortada el 24 de desembre de 2018, en relació 

a la finca número 101.I del Camí de Cal Notari, al barri d’Horta, Districte 

d’Horta-Guinardó, qualificada de protecció de sistemes generals (clau 9), xarxa 

viària bàsica (clau 5), equipament de nova creació de caràcter local (clau 7b) i 

parcs i jardins de nova creació de caràcter local (6b) pel Pla General Metropolità, 

aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976, en el següent sentit: 1er) 

DECLARAR procedent l’esmentat advertiment pel que respecta als 2.660,985 

metres quadrats de la finca qualificats de parcs i jardins de nova creació de 

caràcter local (6b) pel Pla General Metropolità, 2on); DECLARAR improcedent 

l’advertiment d’acord amb l’establert a l’apartat 1er de l’art. 114 del Text Refós 

de la Llei d’Urbanisme, pel que respecta als 328,679 metres quadrats de la finca 

del camí de Cal Notari, 101.I qualificats de protecció de sistemes generals (clau 

9), i els 2.033,221 metres quadrats qualificats d’equipament de nova creació de 

caràcter local (clau 7b), 3er) DECLARAR la manca de competència de  

l’Ajuntament de Barcelona per a la tramitació de l’esmentat advertiment, d’acord 

amb l’establert a l’apartat 1er i 4art, lletra e) en relació als 3.017,881 metres 

quadrats de la finca qualificats de xarxa viària bàsica (5) pel Pla General 

Metropolità, destinats a la construcció del Túnel d’Horta, vial de caràcter 

supracomarcal; i 4art) DONAR trasllat de dit advertiment a la Generalitat de 

Catalunya als efectes escaients. Tot això, en base als motius que figuren a 

l’informe de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l’entitat pública 

empresarial Institut Municipal d’Urbanisme, de 13 de febrer de 2019, que a 

efectes de motivació s’acompanya al present i es té per íntegrament reproduït. 

 

Districte de Nou Barris 

 

37.- (19g59)  DECLARAR improcedent, d’acord amb l’establert a l’apartat 4art lletra 

d) de l’article 114 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 

l’advertiment del propòsit d’iniciar expedient d’expropiació per ministeri de la llei 

formulat pel Sr. Lluís Riera Pijuan, actuant en nom i representació, com a 

advocat, del Sr. Jaime Janer Queraltó, el 26 de novembre de 2018, en relació a la 
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finca núm. 6 del carrer de la Jota, qualificada  de xarxa viària bàsica (clau 5) pel 

Pla General Metropolità aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976, i publicat 

al BOE el 19 de juliol de 1976, pels motius que figuren a l’informe de la Direcció 

de Serveis de Gestió Urbanística, de 22 de febrer de 2019, que a efectes de 

motivació s’acompanya al present i es té per íntegrament reproduït. 

 

Districte de Sant Andreu 

 

38.- (18ju376)  APROVAR la proposta de Cinquena Addenda al conveni marc de 

col·laboració per a l’establiment dels termes i condicions que regiran les relacions 

entre l’Institut Municipal d’Urbanisme i Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA,  

per a les actuacions d’execució de les obres d’urbanització, la direcció de l’obra i 

control de seguretat i salut de la separata fase 1 àmbits A i D (parcial) del projecte 

d’urbanització del sector Entorn Sagrera, PAU 1 i PAU 2 (parcial), l’anomenat 

“Projecte constructiu d’urbanització dels carrers Gran de la Sagrera, Garcilaso i 

Berenguer de Palou entre els carrers Costa Rica i Ferran Turné, PAU 1 –parcial- 

sector Entorn Sagrera”, i el seu finançament, d’acord amb els informes que 

figuren a l’expedient administratiu i que es donen per reproduïts; FACULTAR el 

Gerent de l’Institut Municipal d’Urbanisme per a la formalització de l’esmentada 

Cinquena Addenda. 

 

Districte de Sant Martí 

 

39.- (16gu45/1)  APROVAR inicialment, a l’empara de l’article 119.1 c) i 2 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, modalitat compensació bàsica, del 

Polígon d’actuació urbanística 1 delimitat per la Modificació del Pla de millora 

urbana per l’ordenació dels sòls qualificats de 13b de la unitat d’actuació 2, sector 

tradicional dels carrers Tortellà i Pellaires, de la Modificació del Pla general 

metropolità al Front Marítim del Poblenou de Barcelona, aprovada definitivament 

pel Plenari del Consell Municipal el 29 de gener de 2016 i publicada al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona el 23 de setembre de 2016, presentat pel Sr. 

Miguel Díaz Batanero, en qualitat de President de la Junta de Compensació de 

l’esmentat polígon, amb les prescripcions contingudes en l’informe del 

Departament de reparcel·lacions de la Direcció de serveis de gestió urbanística de 

l’Institut municipal d’urbanisme de 25 de febrer de 2019, que consta a l’expedient 

i que es dóna per reproduït. ASSENYALAR que les esmentades prescripcions 

s’hauran d’introduir en forma de Text refós, als efectes d’aprovació definitiva. 

SOTMETRE’L a informació pública pel termini d’un mes, per al·legacions, 

mitjançant inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un 

dels diaris de més circulació de la província i al Tauler d’edictes de la Corporació, 

i a audiència, pel mateix termini, a les persones interessades amb citació personal. 

 

40.- (17E00017)  DECLARAR improcedent, d’acord amb l’establert a l’apartat 4art, lletra 

d) de l’article 114 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el 

Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, l’advertiment del propòsit 

d’iniciar expedient d’expropiació per ministeri de la llei formulat pel Sr. Pere 

Pascual Foraster, la Sra. Montserrat Pascual Manich, i la Sra. Gemma Pascual 

Manich, de 19 d’abril de 2017, en relació a la finca número 6 del carrer Verneda, 

al barri del Clot, al Districte de Sant Martí, qualificada de Parcs i jardins actuals 
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de caràcter local (clau 6a), i cas antic de substitució de l’edificació antiga (clau 

12), per la Modificació del Pla General Metropolità del sector Sant Andreu-

Sagrera de Barcelona, aprovada definitivament el 12 de desembre de 1996, i xarxa 

viària (vial) pel Pla General Metropolità, aprovat definitivament el 14 de juliol de 

1976, pels motius que figuren a l’informe de la Direcció de Serveis de Gestió 

Urbanística de l’entitat pública empresarial Institut Municipal d’Urbanisme de 13 

de febrer de 2019, que a efectes de motivació s’acompanya al present i es té per 

íntegrament reproduït. 

 

41.- (10BC 2017/195) APROVAR definitivament el Projecte de reurbanització i infraestructura 

del carrer Pere IV. Tram: carrer Bilbao-avinguda Diagonal, al districte de Sant 

Martí de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic de 

Projecte (ITP) que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna 

per reproduït, amb un pressupost d’1.398.872,01 euros, el 21% de l'impost del 

valor afegit (IVA) inclòs, a l'empara de l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, 

de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local 

de Catalunya (TRLMRLC); APROVAR les bases del conveni de cessió d'ús de 

les instal·lacions d'energia elèctrica i de constitució de la servitud de pas 

aeri/subterrani de les línies de Baixa Tensió i Mitja Tensió a favor d'Endesa 

Distribución Eléctrica, SL que inclou el projecte executiu; FACULTAR el Gerent 

d’Ecologia Urbana per aprovar i formalitzar el conveni específic, que apliqui a les 

circumstàncies concretes les bases esmentades, d'acord amb l'article 16.k de la 

Carta municipal de Barcelona i la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector 

elèctric; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 

(BOPB), en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i 

al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. 

 

42.- (10BC 2019/021) APROVAR el Projecte Modificat de reforma de l'avinguda Meridiana 

entre el carrer Aragó i el carrer Mallorca, al Districte de Sant Martí de Barcelona, 

d’iniciativa municipal, a l'empara de l'article 42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 

de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 

(ROAS) i d'acord amb l'Informe Tècnic de la Direcció d’Obra, Informe Tècnic de 

la Direcció Tècnica d’Infraestructures 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 

ascendeix a 4.141.595,36 euros, el 21% d'IVA inclòs, import resultant de sumar el 

preu del contracte que ja incorpora la baixa ofertada per l’adjudicatari 

(3.584.705,19 euros, 21% IVA inclòs) i l’import de les modificacions proposades 

(556.890,17 euros, 21% IVA inclòs), consistents en: l’execució dels sistemes 

d’impermeabilització necessaris per a garantir l’estanqueïtat en les plantacions 

que aniran situades sobre les estacions del Metro (vestíbuls i andanes) gestionades 

per la Direcció General d’Infraestructures de Territori i Sostenibilitat (DGIMT) i 

per Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), que representen el 15,54% 

d’increment sobre el contracte signat per l’adjudicatari i del 11,45% d’increment 

sobre l’import màxim de modificació sobre el  Pressupost d’Execució per 

Contracte (PEC) aprovat definitivament per la Comissió de Govern en sessió del 

24 de maig de 2018 (4.865.213,24 euros, el 21% d’IVA inclòs); i PUBLICAR 

aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un dels 

diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d'Anuncis 

de l'Ajuntament de Barcelona. 
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43.- (10BC 2019/022) APROVAR el Projecte Modificat de reforma de l'avinguda Meridiana en 

el tram comprés entre els carrers d'Independència i d'Aragó, al Districte de Sant 

Martí de Barcelona, d’iniciativa municipal, a l'empara de l'article 42 i 43 del 

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats 

i serveis dels ens locals (ROAS) i d'acord amb l'Informe Tècnic de la Direcció 

d’Obra, Informe Tècnic de la Direcció Tècnica d’Infraestructures 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 ascendeix a 4.688.855,90 euros, el 21% d'IVA inclòs, import 

resultant de sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa oferta per 

l’adjudicatari (3.967.890,23 euros, 21% IVA inclòs) i l’import de les 

modificacions proposades (720.965,68 euros, 21% IVA inclòs), consistents en: 

l’execució dels sistemes d’impermeabilització necessaris per a garantir 

l’estanqueïtat en les plantacions que aniran situades sobre dels túnels existents 

propietat d’ADIF, que representen el 18,17% d’increment sobre el contracte 

signat per l’adjudicatari i del 13,56% d’increment sobre l’import màxim de 

modificació sobre el  Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) aprovat 

definitivament per la Comissió de Govern en sessió del 24 de maig de 2018 

(5.315.325,13 euros, el 21% d’IVA inclòs); i PUBLICAR aquest Acord al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un dels diaris de més circulació 

de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament de 

Barcelona. 

 

44.- (10BD 2018/049) APROVAR inicialment el Projecte de millores per a zones esportives al 

barri de La Verneda i La Pau, al districte de Sant Martí, de Barcelona, d’iniciativa 

municipal, d’acord amb els informes tècnics municipals del projecte que figuren a 

l’expedient administratiu i que aquests efectes es donen per reproduïts, amb un 

pressupost de 544.997,01 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, 

d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 

d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de 

Catalunya (TRLMRLC); i SOTMETRE’L a informació pública, durant un termini 

de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es 

podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 

 

45.- (10BD 2018/059) APROVAR inicialment el Projecte executiu de transformació dels 

entorns del carrer del Camp Arriassa, al districte de Sant Martí, de Barcelona, 

d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a 

l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un 

pressupost de 523.494,24 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, 

d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 

d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de 

Catalunya (TRLMRLC); i SOTMETRE’L a informació pública, durant un termini 

de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es 

podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 

 

b) Mocions 

 



Ref:CG 9/19 

v.  7- 3- 2019 

 12: 52 

16 

 

 No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió 

a les onze hores. 

 


