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ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió de 7 de maig de 2020

A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa
Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el 7 de maig de 2020, s’hi reuneix la COMISSIÓ
DE GOVERN en sessió ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. Ada Colau
Ballano. Hi concorren les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Jaume Collboni Cuadrado, Janet
Sanz Cid, Laia Bonet Rull, Albert Batlle Bastardas, Joan Subirats Humet, Jordi Martí
Grau, Lucia Martín González, Eloi Badia Casas, Jordi Rabassa Massons, Marc Serra
Solé, Gemma Tarafa Orpinell, Montserrat Ballarín Espuña, David Escudé Rodríguez,
Francesc Xavier Marcé Carol i Maria Rosa Alarcón Montañés, assistits pel Secretari
General, el Sr. Jordi Cases Pallarès, que certifica.

Excusen la seva absència les Imes. Sres.: Laura Pèrez Castaño i Margarita Mari Klose.

També hi és present la Gerent Municipal, Sra. Sara Berbel Sánchez.

El  Secretari  constata  l’efectiva  connexió  per  via  telemàtica  de  tots  els  assistents  a  la
sessió mitjançant el sistema de videoconferència gestionat des de la referida sala
virtual i acredita l’existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 9h.

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 30 d'abril
de 2020, 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, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (978/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Fidel González Pérez
(mat. 77761) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí de programa
amb la categoria professional de Gestor d'Administració General, amb destinació a la
Direcció de Serveis de Democràcia Activa de la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació,
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Ciència i Comunitat, on ocupa el lloc de treball de Gestor d'Administració General
(20FA2BIBA01),  i  l’activitat  pública  com  a  professor  associat  a  temps  parcial  de  la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pel curs acadèmic 2019-2020, des de
l’01/02/2020 fins el 31/07/2020. 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.

2. – (235/2020) APROVAR el conveni de cooperació entre el Departament de Salut, el
Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies,  l’Ajuntament  de  Barcelona,  el
Consorci de Serveis Socials de Barcelona, el Consorci Sanitari de Barcelona i l'Agència
de Salut Pública de Barcelona per a la gestió de l'impacte en els equipaments
residencials de la ciutat de Barcelona de la crisi sanitària i social provocada pel COVID-
19; FACULTAR l'Il·lm. Sr. Jordi Martí Grau, Regidor de Presidència, Economia i
Pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona per a la signatura d'aquest conveni, així
com la de tots aquells documents que se'n derivin.

3. – INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document de
7 de maig de 2020.

4. – (00232) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Institut de Cultura de Barcelona,
l’Ajuntament  de Barcelona mitjançant  al  Regidoria  de Turisme i  Industries  creatives  i
Barcelona  Activa  per  a  gestió,  promoció  i  desenvolupament  d’activitats  del  Disseny
HUB Barcelona. FACULTAR al Regidor de Turisme i Indústries Creatives, l'Im. Sr.
Francesc Xavier Marcé i Carol, per a la signatura del conveni i qualsevol altre
document que se’n derivi.

5. – (DP-2019-27654)  CEDIR  l’ús,  mitjançant  subarrendament,  amb  efectes  des  de  l’1
d’octubre de 2019, a favor de l’Associació de Veïns La Palmera Centro, del local baixos
3 de la finca situada al carrer Maresme núm. 242-244, per un termini de 2 anys,
prorrogables per 2 anys més, per a destinar-lo a seu de l’entitat i al desenvolupament
de les seves activitats de caràcter cultural i social i d’interès per a la comunitat veïnal,
d’acord  amb  les  condicions  reguladores  annexes,  que  s’aproven;  i  FORMALITZAR  la
cessió en document administratiu.

6. – (3-038/2020)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-038/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona  de  l’exercici  2020,  d’import  7.197,53  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.
20042791; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.
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ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Districte de Gràcia

7. – (18SD0113P) RATIFICAR la  resolució de la  Gerent d’Urbanisme,  dictada per delegació
en  virtut  del  Decret  de  l’Alcaldia  de  16  de  març  de  2020,  de  data  3  d’abril  de  2020
(S5D/2020-000249)  que  consta  degudament  incorporada  a  l‘expedient,  per  la  qual,
entre d’altres, es va  aprovar el Projecte d’urbanització, promogut per JOSEL, SLU, del
viari de cessió obligatòria en virtut del projecte de reparcel·lació definitivament
aprovat,  inclòs  dins  de  la  Unitat  d’Actuació  3  del  Pla  Especial  de  concreció  d’usos  i
ordenació volumètrica de l’illa delimitada pels carrers de la Mare de Déu de La Salut,
de  l’Escorial,  de  Molist,  d’Antequera  i  de  la  Riera  de  Can  Toda,  que  va  ser  aprovat
definitivament per acord del Plenari del Consell Municipal, en sessió de 30 de març de
2001 (publicat  als  efectes  de la  seva executivitat  en el  BOPB de 20 d’abril  de 2001)  i
que en compliment de les determinacions contingudes en el referit planejament
derivat ha de ser objecte de cessió a favor de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb
les  condicions  que  consten  a  l’Informe Tècnic  del  Projecte  (ITP)  de  5  d’abril  de  2019
amb  classificació  B,  que  consta  a  l’expedient  i  que  es  dóna  per  reproduït,  per  un
import de 68.325,72 euros, el 21% de l'Impost del Valor Afegit (IVA) inclòs, de
conformitat amb allò establert a l’article 72 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel  qual  s’aprova el  Text  Refós  de  la  Llei  d’Urbanisme de Catalunya,  en  concordança
amb l’article  96 del  Decret  305/2006,  de 18 de juliol,  pel  qual  s’aprova el  Reglament
de la Llei  d’Urbanisme de Catalunya. PUBLICAR el  present acord en el  Butlletí  Oficial
de la Província de Barcelona i en un diari dels de més circulació de la província.
NOTIFICAR-LO als interessats en aquest procediment. DONAR-NE compte a la
Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

b) Mocions

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 10,30 h.
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