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ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió de 7 de novembre de 2019

A la nova Sala de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el 7 de
novembre de 2019, s’hi  reuneix la COMISSIÓ DE GOVERN en sessió ordinària,  sota la
presidència  de  l'Im.  Sr.  Regidor  Jaume  Collboni  Cuadrado,  en  substitució  de  l’Excma.
Sra. Alcaldessa Ada Colau Ballano. Hi concorren les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Janet
Sanz Cid, Laura Pèrez Castaño, Albert Batlle Bastardas, Jordi Martí Grau, Lucia Martín
González, Eloi Badia Casas, Jordi Rabassa Massons, Marc Serra Solé, Gemma Tarafa
Orpinell, Montserrat Ballarín Espuña, David Escudé Rodríguez, Margarita Mari Klose,
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. i els Ims. Srs.: Laia Bonet Rull i Joan Subirats
Humet.

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

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 10.00 h.

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 31
d'octubre 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 del Decret d'Alcaldia, de 15 de juny de 2019, ES COMUNIQUEN les
resolucions següents:

ÀREA D'AGENDA 2030, TRANSICIÓ DIGITAL, ESPORTS I COORDINACIÓ TERRITORIAL I
METROPOLITANA

1. – (19000002L01)  Resolució  del  Gerent  de  l’Institut  Municipal  d’Informàtica  de
Barcelona, de 9 de juliol de 2019, que ADJUDICA mitjançant procediment obert,
tramitació  ordinària,  regulació  harmonitzada,  a  favor  de  l’empresa  Fibratel,  SL,  els
serveis de manteniment preventiu, reactiu i normatiu de les infraestructures físiques
de les sales CPD de l’IMI (Lot 1),  per un pressupost total d’adjudicació de 256.160,19
euros (IVA inclòs) amb un valor estimat de 594.643,47 euros (IVA exclòs) i un termini
màxim d’execució de 24 mesos.
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2. – (19000002L02)  Resolució  del  Gerent  de  l’Institut  Municipal  d’Informàtica  de
Barcelona, de 9 de juliol de 2019, que ADJUDICA mitjançant procediment obert,
tramitació ordinària, regulació harmonitzada, a favor de l’empresa Powernet i, SL, els
serveis de manteniment preventiu, reactiu i normatiu de les infraestructures físiques
de  les  oficines  de  l’IMI  (Lot  2),  per  un  pressupost  total  d’adjudicació  de  20.957,20
euros (IVA inclòs) amb un valor estimat de 44.758,11 euros (IVA exclòs) i un termini
màxim d’execució de 24 mesos. 

3. – (19000013L01)  Resolució  del  Gerent  de  l’Institut  Municipal  d’Informàtica  de
Barcelona,  de  22  d’agost  de  2019,  que  ADJUDICA  mitjançant  procediment  obert,
tramitació ordinària, regulació harmonitzada, a favor de l’empresa Everis Spain, SL, els
serveis  informàtics  de  disseny  tècnic  i  construcció  de  l’expedient  electrònic  de
llicències  d’activitats  sobre  eLlicències  (Lot  1),  per  un  pressupost  total  d’adjudicació
de 909.920,00 euros (IVA inclòs) amb un valor estimat d'1.038.173,61 euros (IVA
exclòs) i un termini màxim d’execució de 30 mesos.

4. – (19000013L02)  Resolució  del  Gerent  de  l’Institut  Municipal  d’Informàtica  de
Barcelona,  de  22  d’agost  de  2019,  que  ADJUDICA  mitjançant  procediment  obert,
tramitació  ordinària,  regulació  harmonitzada,  a  favor  de  l’empresa  Deloitte
Consulting, SL, els serveis informàtics d’oficina tècnica de disseny funcional, gestió del
canvi,  qualitat  i  suport  a  la  gestió  de  l’expedient  electrònic  de  llicències  d’activitats
sobre  eLlicències  (Lot  2),  per  un  pressupost  total  d’adjudicació  de  738.342,00  euros
(IVA inclòs) amb un valor estimat de 961.642,38 euros (IVA exclòs) i un termini màxim
d’execució de 30 mesos.

5. – (19000013L03)  Resolució  del  Gerent  de  l’Institut  Municipal  d’Informàtica  de
Barcelona,  de  22  d’agost  de  2019,  que  ADJUDICA  mitjançant  procediment  obert,
tramitació  ordinària,  regulació  harmonitzada,  a  favor  de  l’empresa  Axpe  Consulting
Catalunya, Sl, els serveis de Cap de projecte per a la gestió i supervisió del projecte de
l’expedient  electrònic  de  llicències  d’activitats  sobre  eLlicències  (Lot  3),  per  un
pressupost total  d’adjudicació de 229.875,80 euros (IVA inclòs)  amb un valor estimat
de 240.000,00 euros (IVA exclòs) i un termini màxim d’execució de 30 mesos

6. – (19000034)  Resolució  del  Gerent  de  l’Institut  Municipal  d’Informàtica  de  Barcelona,
de 2 de juliol de 2019, que ADJUDICA mitjançant procediment obert, tramitació
ordinària,  regulació  harmonitzada,  a  favor  de  l’empresa  Advanced  Programming
Solutions, SL, els serveis d’aprovisionament d’infraestructura, serveis de manteniment
i govern de la mateixa i manteniment de seguretat de webs LAMP de la Direcció de
Comunicació  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  amb  mesures  de  contractació  pública
sostenible,  per  un  pressupost  total  d’adjudicació  de  1.206.054,40  euros  (IVA  inclòs)
amb un valor estimat de 2.128.328,36 euros (IVA exclòs) i un termini d’execució de 3
anys.

7. – (19000039)  Resolució  del  Gerent  de  l’Institut  Municipal  d’Informàtica  de  Barcelona,
de 25 de juliol de 2019, que ADJUDICA mitjançant procediment obert, tramitació
ordinària,  regulació  harmonitzada,  a  favor  de  l’empresa  MEDIAPRO  CLOUD,  SL,  els
serveis  per  l’aprovisionament  de  serveis  d’infraestructures  TIC  i  serveis  professionals
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associats  per  a  l’Ajuntament  de  Barcelona,  amb  mesures  de  contractació  pública
sostenible,  per  un  pressupost  total  d’adjudicació  de  5.638.151,4  euros  (IVA  inclòs)
amb un valor estimat de 9.749.820,68 euros (IVA exclòs) i un termini màxim
d’execució de 15 mesos.

8. – (19000130)  Proposta  d’Acord  del  Consell  Rector  de  l’Institut  Municipal  d’Informàtica
de  Barcelona,  de  29  d’agost  de  2019,  que  INICIA  mitjançant  procediment  obert,
tramitació ordinària, regulació harmonitzada, el procediment de licitació, per
l’adjudicació  de  la  contractació  pels  serveis  preventiu-seguretat  TIC  de  l’Ajuntament
de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, per un pressupost
total de licitació de 477.787,84 euros (IVA inclòs), amb un valor estimat de 824.831,16
euros (IVA exclòs) i amb un termini d’execució de 27 mesos.

9. – (19000133)  Proposta  d’Acord  del  Consell  Rector  de  l’Institut  Municipal  d’Informàtica
de Barcelona, de 5 de setembre de 2019, que INICIA mitjançant procediment obert,
tramitació ordinària, regulació harmonitzada, el procediment de licitació, per
l’adjudicació  de  la  contractació  pels  serveis  per  a  l’adquisició  de  llicències,
configuració,  adaptació,  implantació  i  servei  d’una  eina  per  a  la  provisió  del  servei
d’atenció  domiciliària  de  l’Institut  Municipal  de  Serveis  Socials  de  l’Ajuntament  de
Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, per un pressupost total
de licitació de 663.096,40 euros (IVA inclòs), amb un valor estimat de 901.675,02
euros (IVA exclòs) i amb un termini d’execució de 26 mesos.

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I CIÈNCIA

Districte d'Horta-Guinardó

10. – (19XC0182) Resolució de la Regidora d'Horta-Guinardó, de 16 d'octubre de 2019, que
APROVA el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i els Castellers
de la Vila de Gràcia, amb NIF G61307229, per contribuir al finançament de les
activitats  culturals  durant  l’any  2019,  que  instrumenta  l'atorgament  d'una  subvenció
mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, per un import de 5.000,00
euros.

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. – (68/19) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Rafel Torrella Reñé (mat.
6037208), entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera,  amb la
categoria  professional  de  Tècnic  Superior  en  Art  i  Història,  amb  destinació  a  l’Arxiu
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Fotogràfic  de  l’Institut  de  Cultura  de  Barcelona,  desenvolupant  les  funcions  pròpies
d’un lloc de treball de de Tècnic Superior en Art i Història  (22FA1BIBA05), i l’activitat
pública  com  a  professor  col·laborador  a  l’Escola  Superior  de  Conservació  i
Restauració de Béns Culturals de Catalunya, adscrita a  la Universitat de
Barcelona(UB),  impartint  l’assignatura  de  Conservació  preventiva  dels  materials
fotogràfics, des del 21/10/2019 fins al 08/11/2019.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 demés 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.

2. – (255/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. David Zapater Gallego
(mat. 22920) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la
categoria professional de Caporal SPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al Parc de
Bombers de Sant Andreu de la Gerència de Seguretat i  Prevenció,  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  150  hores  en  l’any  2019.  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,  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. – (865/2019)  APROVAR  la  modificació  de  l’organigrama  de  la  Gerència  d’Àrea  de
Seguretat i Prevenció, tal i com es detalla a l’annex. PUBLICAR la present resolució en
la Gaseta Municipal als efectes pertinents. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

4. – (inversions)  informar  favorablement  les  actuacions  d’inversions  relacionades  en  el
document de 7 de novembre de 2019

5. – (2019-16) INFORMAR favorablement el projecte de Pressupost General de
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l'Ajuntament de Barcelona per a l'any 2020, de conformitat amb l'establert a l'article
16, apartat a) segon de la Carta Municipal i l'article 49 segon 1 b) del Reglament
Orgànic Municipal.

6. – (DP-2019-27708)  ADQUIRIR  a  títol  de  compravenda,  en  l’estat  d’ocupació  actual,  als
senyors Rafael Mañes Pérez com a propietari del 7,275000 per cent; Daniel Mañes
Pérez com a propietari del 7,275000 per cent; Luis Antonio Mañes Pérez com a
propietari del 7,275000 per cent; i senyores Ana María Mañes Pérez com a
propietària del 7,275000 per cent; i Aurora Pérez Viver, com a propietària del
70,900000  per  cent,  l’immoble  situat  en  el  carrer  Ferreria  núm.  26  (finca  registral
15.084 del Registre de la Propietat núm. 14 de Barcelona), en exercici del dret de
tempteig  que  ostenta  l’Ajuntament  de  Barcelona,  en  virtut  dels  articles  1  i  2  de  les
normes urbanístiques de la MPGM per a la declaració de l’àrea de tanteig i retracte a
la ciutat de Barcelona aprovada definitivament el 5 de desembre de 2018 per la
Subcomissió  d’Urbanisme  del  Municipi  de  Barcelona;  APROVAR  com  a  preu  de  la
compravenda  l’import  de  2.200.000,00  euros;  LLIURAR  a  l’Institut  Municipal  de
l’Habitatge  i  Rehabilitació  de  Barcelona  la  quantitat  de  2.200.000,00  euros,  amb
càrrec  a  l’obligació  reconeguda  per  l’Institut;  ENCARREGANT-LI  el  pagament  de
l’esmentada adquisició a favor del senyor Rafael Mañes Pérez per import de 160.050
euros; al senyor Daniel Mañes Pérez per import de 160.050,00 euros; al senyor Luis
Antonio Mañes Pérez per import de 160.050,00 euros; a la senyora Ana María Mañes
Pérez per import de 160.050,00 euros; i a la senyora Aurora Pérez Viver per import
d’1.559.800  euros,  d’acord  amb  el  seu  percentatge  en  la  propietat,  o  altrament  la
seva  consignació  en  la  pròpia  Caixa  de  l’Institut  Municipal  de  l’Habitatge  i
Rehabilitació de Barcelona, així com la gestió i administració de la referida finca per
tal de destinar-la a habitatge de lloguer social assequible; FORMALITZAR la
compravenda, prèvia cancel·lació d’aquells gravàmens quin manteniment suposin una
càrrega econòmica per a la Corporació municipal; i INSCRIURE-LA en el Registre de la
Propietat.

7. – (3-143/2019)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-143/2019  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, provinent
d’ingressos  recaptats  i  compromisos  d’ingrés  derivats  de  la  Addenda  del  contracte
programa amb el Departament de Benestar Social i Famílies de la Generalitat de
Catalunya per al 2019, aprovada en Comissió de Govern de 25 d’octubre de 2018, i de
la liquidació del Contracte Programa 2018 segons el Dictamen de la Comissió
d’Avaluació i Seguiment de 12 de juliol de 2019, per un import de 8.836.831,34 euros,
de  conformitat  amb  la  documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 19092095; i PUBLICAR
aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE COMPTE a la Comissió d'Economia i
Hisenda.

8. – (3-157/2019)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-157/2019  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
177.022,19 euros, per atendre transferències de crèdit de diversos orgànics de
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conformitat  amb  la  documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions  pressupostàries
que  consta  a  l’expedient,  referència  comptable  núm.  19102591;  i  PUBLICAR  aquest
acord a la Gaseta Municipal.

9. – (3-158/2019)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-158/2019  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’ingrés provinent de la Comissió Europea per atendre despeses del projecte UIA
(Urban Innovate Actions) “Adaptant Escoles al Canvi Climàtic a través del verd, el blau
i el gris “, gestionat per l’Àrea d’Ecologia Urbana, per un import d'1.998.983,92 euros,
de  conformitat  amb  la  documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 19102595; i PUBLICAR
aquest  acord  a  la  Gaseta  Municipal.  DONAR  COMPTE  d’aquest  acord  a  la  Comissió
d’Economia i Hisenda.

10. – (3-160/2019)   APROVAR  l’expedient  núm.  3-160/2019  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
14.862.775,85  euros,  per  atendre  despeses  de  personal  fins  a  final  de  l’exercici,  per
cobrir serveis extraordinaris de GU i SPEIS i per l’abonament de les aportacions al Pla
de Pensions  i  al  Fons  d’Acció  Social  segons Acord de condicions  de treball  vigent,  de
conformitat  amb  la  documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions  pressupostàries
que  consta  a  l’expedient,  referències  comptables  núm.  19100700-19100400-
19101200-19101600-19101100-19101300; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta
Municipal.

11. – (3-161/2019)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-161/2019  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
14.862.775,85 euros, per atendre despeses de les retribucions del personal
d’Organismes  Autònoms,  EPE’s  i  Consorcis  adscrits  a  l’Ajuntament  de  Barcelona
derivades  de  l’aplicació  del  Reial  Decret  Llei  24/2018,  de  21  de  desembre,  pel  qual
s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic i de
l’Acord  de  Condicions  de  Treball  per  als  anys  2017-2020  aprovat  pel  Plenari  del
Consell Municipal de 20 de juliol de 2018, de conformitat amb la documentació i amb
la  distribució  d’aplicacions  pressupostàries  que  consta  a  l’expedient,  referència
comptable núm. 19102891; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Districte de Sants-Montjuïc

12. – (19g96) APROVAR, a l'empara de l'article 119.3 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  voluntària,  en  la  modalitat  de  cooperació,  del  Polígon  d’Actuació
Urbanística núm. 1 del Pla de Millora Urbana del barri de la Satalia, instat per la
societat mercantil Flatxino, SL Societat Unipersonal, que va ser formulat mitjançant
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escriptura pública atorgada davant del Notari de Barcelona Sr. Santiago M. Giménez
Arbona  en  data  24  de  maig  de  2019,  amb  número  de  protocol  1.083;  i  l’escriptura
complementària de reparcel·lació voluntària que es va atorgar davant del mateix
Notari  en  data  8  d’octubre  de  2019,  amb  número  de  protocol  1891,  que  dóna
compliment a la prescripció formulada per la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística
de  l’Institut  Municipal  d’Urbanisme  en  un  informe  de  data  2  de  juliol  de  2019.
DETERMINAR, de conformitat amb l'article 153 del Reglament de la Llei d'Urbanisme,
que la fermesa en via administrativa de l'acord d'aprovació del Projecte de
reparcel·lació produirà essencialment els efectes econòmics i jurídics continguts a
l'article 127 del Text refós de la Llei d'urbanisme i, per tant, entre altres, la cessió en
ple domini i lliure de càrregues a l'Administració actuant dels terrenys de cessió
obligatòria per a la seva afectació als usos previstos en el planejament. PUBLICAR
aquest acord en el Butlletí  Oficial  de la Província de Barcelona, en el Tauler d’Edictes
de la Corporació, a la Gaseta Municipal i en un dels diaris de més difusió de la
província. NOTIFICAR-LO individualment a tots els propietaris i altres interessats
afectats. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i
Mobilitat.

Districte de les Corts

13. – (16gu24) INADMETRE a tràmit el recurs extraordinari de revisió presentat pel Sr.
Fernando de la Corte i López de Pardo en nom i representació de Km Sport, SL d'1 de
juny de 2017 contra l’acord de la Comissió de Govern de 2 de març de 2017 relatiu a
l’aprovació  de  l’Addenda  de  modificació  del  protocol  de  colaboració  de  la  MPGM
Colònia  Castells,  d’acord  amb  l’article  126.1  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  de
procediment administratiu comú de les administracions públiques, per les raons que
de  manera  motivada  i  justificada  consten  en  l’informe  del  Departament
d’Expropiacions  de  la  Direcció  de  Serveis  de  Gestió  Urbanística  de  8  d’octubre  de
2019,  obrant  a  l’expedient  i  que  a  efectes  de  motivació  és  dona  per  íntegrament
reproduït; NOTIFICAR individualment aquest acord a la societat interessada que ha
presentat el recurs extraordinari de revisió.

Districte de Gràcia

14. – (6BD 2017/193) APROVAR inicialment el Projecte d’execució del Casal de Barri Canals i
Junyer, situat al Viaducte de Vallcarca,4-6, al barri de Vallcarca, al Districte de Gràcia
de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe de Conformitat Tècnica del
Projecte  i  de  l’Informe  Tècnic  del  Projecte  que  figuren  a  l’expedient  administratiu  i
que aquests efectes es donen per reproduïts, amb un pressupost de 2.644.004,00
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 diari dels
de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular -
hi les al·legacions pertinents; COMUNICAR el present acord a la Diputació de
Barcelona; i SOL·LICITAR a aquesta mateixa Entitat el preceptiu informe i autorització,
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que s’haurà d’obtenir amb caràcter previ a l’aprovació definitiva del Projecte.

Districte d'Horta-Guinardó

15. – (19g15) APROVAR definitivament,  la  relació de béns i  drets afectats per l’expropiació
de  les  finques  números  91  i  93-97  del  carrer  Fastenrath,  incloses  dins  de  l’Actuació
Aïllada  Ai.  02  “Sant  Crispí”  de  la  Modificació  puntual  del  Pla  General  Metropolità  en
l’àmbit  del  barri  del  Carmel  i  entorns,  aprovada  definitivament  l’1  de  juny  de  2010  i
publicada  al  DOGC  el  20  de  setembre  de  2010;  INICIAR  l’expedient  d’expropiació;
NOTIFICAR al  Ministeri  Fiscal  l’inici  de l’expropiació,  d’acord amb l’establert  a  l’art.  5
de la Llei d’Expropiació Forçosa, atès que cap interessat ha comparegut a l’expedient,
perquè en el termini de quinze dies proposi el preu en què valori els béns objecte
d’expropiació,  a  fi  d’intentar  el  tràmit  d’avinença  previst  a  l’article  24  de  la  Llei
d’Expropiació  Forçosa  i  155  del  Reglament  de  Patrimoni  dels  Ens  Locals;  INICIAR  la
peça  separada  de  preu  just,  d’acord  amb  allò  establert  a  l’article  29  de  la  Llei
d’Expropiació Forçosa i  concordants del seu Reglament i  a l’article 157 i  següents del
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, i PUBLICAR aquest acord mitjançant la
inserció dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província, i a un diari dels
de més circulació de la província, amb publicació íntegra de la relació de béns i drets
aprovada definitivament.

16. – (19g23) DESESTIMAR el recurs potestatiu de reposició interposat per la senyora
Montserrat Ribas Martínez, en nom i representació del senyor Carles Anglada
Salvador, contra l’acord de la Comissió de Govern de 14 de febrer de 2019, pel qual es
declara  improcedent  l’advertiment  del  propòsit  d’iniciar  expedient  d’expropiació  per
ministeri de la llei formulat per la mateixa, el 26 de setembre de 2018, en relació a la
finca núm. 96 del passeig Valldaura, qualificada de parcs i jardins de nova creació de
caràcter local (clau 6) i xarxa viària bàsica (clau 5), per la Modificació del Pla General
Metropolità de la Vall d’Hebron i entorn immediat de la vessant de Collserola, aprovat
definitivament  el  18  de  març  de  2005,  pels  motius  que  figuren  a  l’informe  de  la
Direcció  de  Serveis  de  Gestió  Urbanística  de  l’Institut  Municipal  d’Urbanisme  de
Barcelona,  de  22  d’octubre  de  2019,  obrant  a  l’expedient  que  s’acompanya  a  la
present i que a efectes de fonamentació es dona per íntegrament reproduït, i
NOTIFICAR-HO a la interessada.

17. – (17e00107)  DECLARAR  improcedent,  d’acord  amb  l’establert  a  l’apartat  4t,  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  per  la  Sra.
Berta Rabasa Obes, en nom i representació de la comunitat de béns Torma CB, de 29
de novembre de 2017, en relació a la finca núm. 86 del carrer Santuari, qualificada de
sistema de parcs i jardins actuals de caràcter local (clau 6a), per la Modificació del Pla
General  Metropolità  en  l’àmbit  dels  Tres  Turons,  aprovada  definitivament  el  15  de
novembre de 2010 i publicada al DOGC el 23 de febrer de 2011, i 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 24 d’octubre de 2019, que a efectes de
motivació s’acompanya al present i es té per íntegrament reproduït.

 



CG 37/19 9/13

Districte de Sant Andreu

18. – (19g160) APROVAR definitivament, la relació de béns i drets afectats per l’expropiació
de la finca núm. 226-232 del carrer Concepció Arenal, qualificada de sistema
d’equipaments comunitaris i  dotacions (clau 7),  pel Pla Especial  de definició del tipus
d’equipament i  ordenació del passatge de Joaquim Rita, aprovat definitivament el  27
de  setembre  de  1989,  sense  que  s’hagin  presentat  al.legacions  durant  el  termini
d’informació  pública  de  l’aprovació  inicial  de  la  relació  de  béns  i  drets  afectats,  tal  i
com  s’exposa  en  l’informe  emès  per  la  Direcció  de  Serveis  de  Gestió  Urbanística  de
l’Institut Municipal d’Urbanisme de Barcelona, de 23 d’octubre de 2019, que consta a
l’expedient  i  que  es  dona  per  íntegrament  reproduït;  INICIAR  l’expedient
d’expropiació;  FIXAR en tràmit d’avinença,  d’acord amb l’establert  a l’article 24 de la
Llei d’Expropiació Forçosa, la quantitat d'1.417.520,00 euros, com a preu just per tots
els conceptes, per l’expropiació de la finca núm. 226-232 del carrer Concepció Arenal,
d’acord  amb  l’esmentat  informe;  APLICAR  l’esmentada  quantitat  amb  càrrec  al
projecte  núm.  P.09.6819.01  del  pressupost  de  l’Institut  Municipal  d’Urbanisme  de
Barcelona  per  l’any  2020;  PAGAR  l’esmentada  quantitat  a  la  propietat  de  la  finca,  la
mercantil PRIVINVEST 2000, SL, un cop acrediti el domini i llibertat de càrregues de la
finca  objecte  d’expropiació,  o,  altrament,  DIPOSITAR-LA  a  la  Tresoreria  Municipal;
PUBLICAR aquest acord mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al Butlletí
Oficial de la Província, i a un diari dels de més circulació de la província, amb
publicació íntegra de la relació de béns i drets aprovada definitivament.

Districte de Sant Martí

19. – (17gu06-1) ESTIMAR la petició de desistiment formulada per la Junta de Compensació
del PAU 3 del PMU de l’illa delimitada pels carrers d’Àlaba, del Doctor Trueta, d’Àvila i
de  l’avinguda d’Icària,  en  data  21  d’octubre  de 2019,  a  l’empara  de l’article  94  de la
Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions  Públiques.  ARXIVAR  l’expedient.  NOTIFICAR-HO  a  les  persones
interessades.

20. – (19g428)  APROVAR  inicialment,  a  l’empara  de  l’article  119.2.a  del  Decret  legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el Projecte
de reparcel•lació, en la modalitat de compensació bàsica, del PAU 3 del PMU de l’illa
delimitada  pels  carrers  d’Àlaba,  del  Doctor  Trueta,  d’Àvila  i  de  l’avinguda  d’Icària  –
Districte d’activitats 22@bcn, formulat per la Junta de Compensació de l’àmbit, que es
tramita  simultàniament  amb  la  Modificació  del  PMU  de  l’illa  delimitada  pels  carrers
d’Àlaba,  del  Doctor  Trueta,  d’Àvila  i  de  l’avinguda  d’Icària,  en  l’àmbit  del  PAU  3,  a
l’empara  de  l’article  125.6  del  Decret  305/2006,  de  18  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el
Reglament  de  la  Llei  d’urbanisme,  amb  les  prescripcions  contingudes  a  l’informe  de
28 d’octubre de 2019 del  Departament de Reparcel•lacions de la  Direcció de Serveis
de Gestió Urbanística que consta en l’expedient, en els mateixos propis termes que es
donen  per  reproduïts.  SOTMETRE’L  a  informació  pública  durant  el  termini  d’un  mes
per  al•legacions,  mitjançant  inserció  d’anuncis  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de
Barcelona, en un dels diaris de més circulació de la província i al Tauler d’edictes de la
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Corporació, amb audiència simultània a les persones interessades pel mateix termini,
amb notificació personal

21. – (19g164) APROVAR definitivament a l’empara de l’article 119.2 a) del Decret Legislatiu
1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, el Projecte
de  Reparcel·lació  en  la  modalitat  de  compensació  bàsica,  del  Polígon  d’Actuació
Urbanística  2  del  Pla  de  Millora  Urbana  de  l’illa  delimitada  pels  carrers  Àvila,
Almogàvers, Badajoz i Pere IV, pels motius que raonadament i justificada consten en
l’informe  de  data  17  d’octubre  de  2019  del  Departament  de  Reparcel·lacions  i  la
Direcció  de  Serveis  de  Gestió  Urbanística  de  l’Institut  Municipal  d’Urbanisme,  inclòs
en  l’expedient,  en  els  mateixos  propis  termes  que  es  donen  per  reproduïts.
DETERMINAR,  de  conformitat  amb  l'article  153  del Reglament  de  la  Llei 
d'Urbanisme,  que  la  fermesa  en  via  administrativa  de  l'acord d'aprovació
definitiva del Projecte de reparcel·lació produirà essencialment els efectes econòmics
i jurídics continguts  a  l'article  127  del  Text  Refós  de  la  Llei  d'urbanisme i, per 
tant, entre altres, la  cessió en ple domini i lliure de càrregues a l'Administració
actuant dels terrenys de cessió obligatòria per a la seva afectació als usos previstos en
el planejament. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en un  dels  diaris de més difusió de la província. NOTIFICAR-LO
ndividualment a tots els propietaris i altres interessats afectats. DONAR-NE compte a
la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

22. – (10BD2019141) APROVAR el Projecte Modificat del projecte executiu de
reurbanització del carrer Sant Joan de Malta, entre el carrer de Verneda i el carrer del
Perú,  al  districte  de  Sant  Martí  a  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 1.119.493,94 euros, el 21% d'IVA inclòs, import
resultant de sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa ofertada per
l’adjudicatari  (973.472,99  euros,  21%  IVA  inclòs)  i  l’import  de  les  modificacions
proposades (146.020,95 euros, 21% IVA inclòs) consistents a grans trets en: el
transport interior d’obra de terres i formigons, materials resultants de les excavacions
en  proporcions  molt  diferents  a  les  previstes,  necessitat  d’excavacions  manuals  i  en
mina  per  la  gran  presència  de  serveis  i  la  protecció  d’aquests,  i  que  representen  el
15% d’increment sobre el contracte signat per l’adjudicatari i de l’11,69% d’increment
sobre l’import màxim de modificació sobre el Pressupost d’Execució per Contracte del
Tram 1 del projecte aprovat (1.249.003,07 euros IVA inclòs) contingut dins el
Pressupost per al Coneixement de l’Administració (PCA)  aprovat definitivament per la
Comissió de Govern en sessió del 26 de juny de 2018 (2.023.566,49 euros IVA inclòs,
dels quals 1.434.146,72 euros correspon al Tram 1 i 589.419,77 euros al Tram 2) i
PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la
Gaseta Municipal, i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de Barcelona.
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ÀREA DE DRETS SOCIALS, FEMINISMES I LGTBI

23. – (2019/297) APROVAR la segona addenda al conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Barcelona i l´Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula per
Mèxic aprovat per la Comissió de Govern de 31 de maig de 2018, consistent en
l’aplicació del romanent del primer exercici en el segon exercici (import que ascendeix
a 32.419,34 euros) i modificació del període d’execució del projecte i del conveni que
serà fins el 31 de desembre de 2020, que inicialment tenia una durada fins el 31 de
maig  de  2020.  FACULTAR  la  Quarta  Tinenta  d’Alcaldia  Laura  Pérez  Castaño  per  a  la
signatura de l’addenda al conveni.  

ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT

24. – (20174245) PRORROGAR el contracte de subministrament núm. 17004393 que té per
objecte l'adquisició i gestió de la Uniformitat Bàsica Operativa (UBO) per a la Guàrdia
Urbana de Barcelona, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i amb mesures
de contractació pública sostenible, des del dia 1 de gener de 2020 fins el 22 de
desembre de 2021, per un import total de 3.958.211,92 euros (IVA inclòs), d'acord
amb l'article 23 del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 3/2011, 14 de novembre, així com la clàusula 3 del plec de
clàusules administratives particulars i la proposta de l'adjudicatari. El contracte va ser
adjudicat a SAGRES SL, amb NIF B36028991, per resolució de la Comissió de Govern
de 14 de desembre de 2017 i va ser formalitzat el 9 de gener de 2018. AUTORITZAR i
DISPOSAR a favor de l'adjudicatari del contracte la despesa esmentada, amb càrrec a
les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs)
d'1.979.105,96 euros, a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22104/13211 0401; un import (IVA inclòs) d'1.979.105,96 euros, a
l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22104/13211
0401, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost dels
exercicis posteriors a l'actual. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets
de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I CIÈNCIA

Districte de Ciutat Vella

25. – (18-SJS-15)  APROVAR  la  pròrroga  del  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de
Barcelona,  mitjançant  el  Districte  de  Ciutat  Vella,  i  l’Associació  de  la  Fira  de  Santa
Llúcia de data 29 de novembre del 2018 (18-SJS-15) que té per objecte la gestió de la
Fira de Santa Llúcia. FACULTAR al Regidor del Districte de Ciutat Vella per a la
signatura de la pròrroga del mencionat conveni.

Districte de Sants-Montjuïc

26. – (20172114) PRORROGAR de mutu acord i segons estableix la seva clàusula 3, el
termini de vigència del conveni núm. 17S17394 i expedient núm. 20172114, aprovat
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el  23  de  novembre  de  2017,  que  té  per  objecte  el  “la  gestió  cívica  de  l’equipament
municipal Lleialtat Santsenca, situat al  Districte de Sants-Montjuïc”,  durant el  termini
comprès  entre  l’1  de  gener  de  2020  i  el  31  de  desembre  de  2020.  AUTORITZAR  I
APROVAR la despesa per un import de 190.000,00 euros, amb càrrec a la posició
pressupostària  D/48712  92416  (0603),  a  càrrec  del  pressupost  de  l’exercici  2020,  a
favor  de  la  Coordinadora  d’Entitats  per  la  Lleialtat  Santsenca,  condicionat  a
l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  en  l’exercici  posterior  a  l’actual.  REQUERIR 
l’entitat  gestora  per  tal  que,  en  el  termini  de  5  dies  hàbils,  comparegui  a  les
dependències municipals per la signatura de de la pròrroga del conveni de
formalització de la gestió cívica. REQUERIR l’entitat gestora per tal  que, en el  termini
màxim de 3 mesos 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.

27. – (20192059)  APROVAR  el  conveni  de  col·laboració  entre  el  Secretariat  d’Entitats  de
Sants–Hostafrancs–La  Bordeta,  amb  NIF  G58186180  i  l’Ajuntament  de  Barcelona
(Districte  de  Sants-Montjuïc),  per  a  la  realització  d’activitats  de  dinamització  sòcio-
cultural,  que  instrumenta  l’atorgament  de  la  subvenció  directa  i  amb  caràcter
extraordinari de 177.800,00 euros, equivalent al 83,16% del cost total del projecte, i
amb una durada fins a 31 de desembre de 2019 d’acord amb els articles 22.2.c) i  28,
ambdós 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 Plenari del
Consell  Municipal  d’aquest  Ajuntament  en  sessió  de  17  de  desembre  de  2010. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 177.800,00 euros amb càrrec als Pressupostos
de  l’exercici  2019  i  les  partides  48713/33711/0603,  a  favor  del  Secretariat  d’Entitats
de  Sants  –  Hostafrancs  –  La  Bordeta,  amb  N.I.F.  G58186180.  REQUERIR  l’entitat
beneficiària per tal que, en el termini màxim de tres mesos a comptar des de
l’acabament  del  termini  per  a  la  realització  de  l’activitat,  presenti  la  justificació  dels
fons rebuts,  així  com el  balanç econòmic i  la  memòria de funcionament de l’activitat
subvencionada.  FACULTAR  el  Regidor  del  Districte  de  Sants–Montjuïc,  l’Im.  Sr.  Marc
Serra Solé, per a la signatura d’aquest conveni.

Districte de Sant Andreu

28. – (2096/2019)  RECTIFICAR  per  error  material,  de  conformitat  amb  l’article  109.2  de  la
Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions Públiques, el plec de condicions del contracte núm. 19C00015, que té
per objecte la concessió de serveis per a la gestió i explotació dels Serveis del
Poliesportiu Municipal Camp del Ferro, aprovat per la comissió de govern de data 12
de setembre de 2019, en el sentit d’afegir a la clàusula3.1 b) del Plec de prescripcions
tècniques el següent redactat: De 17:30 a 19:30 aquesta pista es reserva
quinzenalment al Club Patí Independent 8 rodes, que la comparteix amb AE Sant
Andreu. PUBLICAR aquest acord al perfil del contractant de l´Ajuntament de
Barcelona als efectes d´informació als licitadors.
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b) Mocions

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 11,30
hores.
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