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Ref:CG 9/18 

 

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

Barcelona, el dia 9 de març de 2018 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,  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 i Jaume Asens Llodrà. I els ims. Srs. Regidors, Agustí Colom 

Cabau i Eloi Badia Casas. 

 

 Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a 

les tretze hores i trenta minuts. 

 

 Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada l’1 de març de 

2018, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i 

S'APROVA. 

 

 

 

I) INFORMACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA DEL PLENARI DEL CONSELL 

MUNICIPAL 

 

 

 Es delibera, primerament, sobre el projecte d'ordre del dia preparat per a 

la propera sessió del Plenari del Consell Municipal estructurat de la manera 

següent com a conseqüència de l'entrada en vigor del Reglament Orgànic 

Municipal: 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

B) Part Informativa 

 

a) Despatx d'ofici 

b) Mesures de govern 

c) Informes 

 

C) Part Decisòria / Executiva 

 

a) Ratificacions 
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b) Propostes d'acord 

 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

1.- (EM 2017-12/24) RESOLDRE, en el sentit que indica l’informe de la Gerència d’Habitatge 

de data 23 de febrer de 2018 que consta a l’expedient, les al·legacions presentades 

pel Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya en el tràmit d’informació 

pública a l’acord de la Comissió d’Economia i Hisenda del dia 5 de desembre de 

2017, relatiu a l’aprovació inicial de la iniciativa econòmica per a la participació 

com a soci en la societat mercantil de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que 

esdevindrà d’economia mixta destinada a la creació d’un parc d ‘habitatges de 

lloguer social i, en conseqüència, APROVAR definitivament l’exercici de l’activitat 

econòmica, de conformitat amb l’article 87 de la Carta Municipal de Barcelona i els 

articles 136 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens local, consistent en la creació d’un 

parc d’habitatges de lloguer social, mitjançant l’adquisició d’accions en la societat 

mercantil que preveu constituir l’Àrea Metropolitana de Barcelona, segons els 

acords del Consell Metropolità d’aprovació inicial de 28 de novembre de 2017 i 

d’aprovació definitiva de 27 de febrer de 2018, i que esdevindrà una societat 

d’economia mixta que tindrà el caràcter de promotor social d’habitatge, d’acord amb 

el que preveu l’article 51 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 

l’habitatge, i actuarà en l’àmbit territorial de l’AMB. APROVAR definitivament la 

Memòria justificativa de la conveniència i oportunitat de l’exercici d’activitat 

econòmica formulada per la Comissió d’estudi que compren la documentació 

prevista en l’article 146 del ROAS. DONAR conformitat definitivament als Annexos 

1, 2 i 3 corresponents a la documentació aprovada inicialment per acord del Consell 

Metropolità de 28 de novembre de 2017 i definitivament per acord del Consell 

Metropolità de 27 de febrer de 2018 integrada per: (a) els Estatuts de la societat; (b) 

els criteris per a la selecció del futur soci/s de capital privat, que incorporen com 

annex les modificacions estatutàries de la societat com a conseqüència de la selecció 

del soci privat;(c) al pressupost financer i el pla de posada en funcionament de 

l’activitat, la rendibilitat i l’anàlisi cost-benefici. APROVAR l’adquisició de trenta 

accions de la societat Habitatge Metròpolis Barcelona, SA, per un import de 

30.000,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària indicada en el document 

comptable del pressupost vigent que s’inclou en l’expedient. CONDICIONAR 

l’adquisició de les accions a l’efectiva constitució de la societat i inscripció en el 

Registre Mercantil com a societat local depenent de l’AMB, en el Inventario de 

entes del sector público local de la Intervención General del Estado i en el Registre 

del sector públic local de Catalunya , així com també a  l’informe favorable de la 

Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la 

Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya previst a 

l’article 206.3 c) 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. FACULTAR el Primer 

Tinent d’Alcalde per a que pugui efectuar totes les actuacions encaminades a 

l’efectivitat d’aquest acord. PROPOSAR a la Junta General d’Accionistes de la 

societat Habitatge Metròpolis Barcelona, SA, la designació com a representants 

d’aquest Ajuntament en el seu Consell d’Administració, els senyors Gerardo 

Pisarello Prados, Josep M. Montaner Martorell, Ricard Fernández Ontiveros i Javier 

Burón Cuadrado. 
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2.- (IMEB-8SD/17) ESTIMAR les al·legacions del Consell de la Joventut de Barcelona i 

DESESTIMAR la resta d'al·legacions de conformitat amb les consideracions 

recollides en els informes del comissionat d’Educació, Infància i Joventut de 25 

de gener de 2018, 26 de gener de 2018 i 7 de febrer de 2018, respectivament, 

formulades en el període d'exposició pública del Reglament de constitució del 

Consell Escolar Municipal de Barcelona (CEMB) i dels Consells Escolars 

Municipals de Districte (CEMD), aprovat inicialment per la Comissió de Drets 

Socials i Cultura i esports de 14 de novembre de 2017. APROVAR definitivament 

el Reglament de constitució del Consell Escolar Municipal de Barcelona (CEMB) 

i dels Consells Escolars Municipals de Districte (CEMD), d'acord amb el text que 

s’adjunta. PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la 

Gaseta Municipal. 

 

3.- (IMPD-2018/040) APROVAR, de conformitat amb l’acord del Consell de Govern i de la 

Comissió Mixta de traspassos del Consorci de Serveis Socials de Barcelona d'1 de 

febrer de 2018; el traspàs del Servei d'Atenció Residencial d'Urgències a Persones 

amb Discapacitat (SARUPD) al Consorci de Serveis Socials de Barcelona. 

APROVAR que l’assignació de recursos econòmics derivats del traspàs al 

Consorci de Serveis Socials de Barcelona es farà a través del pressupost de 

l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat en el moment en que sigui 

efectiu el traspàs que serà a partir de l'1 d'abril de 2018. FORMALITZAR la 

cessió en document administratiu. 

 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

4.- (207/2017)  RESOLDRE les al·legacions formulades durant el període d’informació 

pública del Protocol per situació de sequera a Barcelona, en el sentit que es 

desprèn de l’informe tècnic de 27 de febrer de 2018, que figura a l’expedient. 

APROVAR definitivament l’esmentat Protocol, com annex al Pla de protecció 

civil municipal, amb les modificacions introduïdes. COMUNICAR aquest acord a 

la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, als efectes 

previstos a l’article 6.2 del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual 

s’aprova el contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de 

protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a la seva tramitació 

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

Municipal. 

 

5.- (T0217 2015 411) APROVAR, a la vista dels informes incorporats a l’expedient, el 

reconeixement de crèdit per part de l’Institut Municipal d’Informàtica per un 

import total d'1.271.091,77 euros (IVA inclòs), segons el següent deglossament: 

95.272,69 euros a favor d’Axis Management, SA; 273.345,00 euros a favor 

d’Innova Smart Consulting, SA; 154.785,26 euros a favor de Microsistemas, SA; 

42.215,52 euros a favor d’Essi Projects, SA; 152.542,62 euros a favor d’Everis 

Spain, SL; 237.309,64 euros a favor d’Everis Spain, SL; 70.663,21 euros a favor 

d’ICE Consulting; 106.711,76 euros a favor d’Ibermática, SA; 138.246,07 euros a 

favor de Cast-info, SA; pels serveis realitzats per les esmentades empreses, atesa 
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la necessitat de regularitzar l’obligació de la despesa de l’any 2015 no reconeguda 

en l’exercici pressupostari que li corresponia; NOTIFICAR-HO als interessats als 

efectes oportuns. 

 

6.-   PROPOSAR el nomenament de les següents persones com a membres 

del Comitè d’Etica de l’Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb l’article 15 

del Codi Ètic i de conducta: Sr. Norbert Bilbeny Garcia, Sra. Teresa Freixas 

Sanjuán, Sr. Joan Josep Moreso Mateos, Sra. Begoña Roman Maestre i el Sr. 

Robert Rubió Ochoa; SEGUIR els tràmits previstos per procedir al seu 

nomenament. 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

7.- (20180091)  APROVAR el reconeixement de crèdit per un import total de 15.381,71 

euros (IVA inclòs), atesa la necessitat d’efectuar el pagament de la següent factura 

que correspon a la despesa generada durant l’any 2013 i no havent estat 

reconeguda en l’exercici corresponent: La factura número FE2018-02-11, de 13 

de febrer de 2018, emesa per Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, SA, amb 

NIF A60744216 i així regularitzar les despeses generades per l’escreix 

d’amidaments derivat del contracte d’obres de manteniment d’estructures vials i 

espais singulars de la ciutat de Barcelona, durant l’any 2012; AUTORITZAR, 

DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import 15.381,71 

euros(IVA inclòs), amb càrrec al pressupost i posició pressupostària  indicada en 

aquest mateix document. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

8.- (16PL16409)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial d’establiments de pública concurrència i 

altres activitats a l’àrea del Triangle Sants-Hostafrancs, d’iniciativa municipal i 

RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de 

l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de Direcció de Serveis de 

Planejament, de valoració de les al·legacions, informe que a efectes de motivació 

s’incorpora a aquest acord. 

 

Districte de Gràcia 

 

9.- (17PL16458)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Segona Modificació Puntual del Pla Especial de 

concreció d'usos i d'ordenació volumètrica de l’illa delimitada pels carrers Mare 

de Déu de  La Salut, d'Antequera, Escorial, Molist i Riera de Can Toda de 

Barcelona en l’àmbit ocupat per les instal·lacions del Club Tennis de La Salut, 

promogut pel Club Tennis de La Salut, amb les modificacions a que fa referència 

l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i a 

efectes de motivació s’incorpora a aquest acord. 

 

10.- (17PL16482)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la reforma de l’antiga 

editorial Seguí, situada al carrer Bonavista, núm. 30, promogut per MIF Plaza SL. 
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Districte d'Horta-Guinardó 

 

11.- (17PL16525)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació Puntual del Pla de Millora Urbana de La 

Clota, reordenació, d’iniciativa municipal, amb les modificacions a que fa 

referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a 

l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord. 

 

Districte de Sant Martí 

 

12.- (17PL16500)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla de Millora Urbana del Subsector 

11 del PMU per a la reforma interior del sector Llull-Pujades, promogut per la 

Junta de Compensació del Subsector 11; amb les modificacions a que fa 

referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament; i RESOLDRE les 

al·legacions presentades en el tràmit  d’informació pública de l’aprovació inicial, 

de conformitat amb l’informe de Direcció de Serveis de Planejament, de valoració 

de les al·legacions, informes que a efectes de motivació s’incorporen a aquest 

acord. 

 

c) Proposicions 

 

D) Part d'impuls i control 

 

a) Proposicions / Declaracions de Grup 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c) Precs 

d) Preguntes 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

E) Mocions 

 

F) Declaracions Institucionals 

 

 Després d'haver examinat tots els punts anteriors, la Comissió de Govern 

DÓNA la seva conformitat al precedent projecte d'ordre del dia del Plenari del 

Consell Municipal amb les modificacions següents:  

 
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

a) Modificació de redactat del punt 6: 

 

APROVAR el nomenament de les següents persones com a membres del Comitè 

d’Etica de l’Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb l’article 15 del Codi 

Ètic i de conducta: Sr. Norbert Bilbeny Garcia, Sra. Dolors Feliu Torrent; Sra. 

Teresa Freixas Sanjuán, Sr. Joan Josep Moreso Mateos i el Sr. Robert Rubió 

Ochoa; PREVEURE que, en el cas que es produeixi alguna baixa entre els 
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membres del Comitè durant aquest mandat corporatiu, serà coberta en primer lloc 

per la Sra. Begoña Roman Maestre, i en segon lloc pel Sr. Antoni Bosch Carrera; 

SEGUIR els tràmits previstos per procedir al seu nomenament. 

 
COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

b) S’afegeix el dictàmen següent: 

 

(18SD0072CO)  Primer.- APROVAR el protocol de col·laboració entre l’Ajuntament de 

Barcelona i l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, per a l’execució 

de les obres i posterior explotació de la primera fase de la xarxa tramviària 

unificada. Segon.- FACULTAR la quarta tinenta d’Alcaldia, Ima. Sra. Janet Sanz 

Cid, per la signatura del present protocol de col·laboració. 

 

 

 

II) INFORMACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA DE LES COMISSIONS 

PLENÀRIES 

 

 

A) Aprovació de les actes de les sessions anteriors 

 

B) Part Informativa 

 

a) Despatx d'ofici 

b) Mesures de govern 

c) Informes a les Comissions 

d) Compareixences Govern municipal 

 

C) Part Decisòria / Executiva 

 

 Es delibera, a continuació, sobre la part decisòria de l'ordre del dia de les 

diferents Comissions del Consell Municipal. 

 

a)  Propostes d'acord 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

1.- (006/2018 SG) DECLARAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les 

Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud de la senyora 

Raquel Prado Pérez, la compatibilitat entre el seu càrrec com a Consellera del 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi, per al qual fou nomenada per Decret de 

l’Alcaldia, de 30 de novembre de 2017, passant-lo a exercir en règim de dedicació 

parcial, en un percentatge del 75%, en virtut de la resolució del Regidor del 

Districte de 22 de febrer de 2018, i l’activitat pública per compte aliena com a 

professora associada de Dret Administratiu a la Universitat de Barcelona fins al 

dia 14 de setembre de 2018. La dedicació a la docència universitària serà a temps 

parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el propi de la seva 
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dedicació municipal. Aquesta 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 i d’altra normativa aplicable, en especial, les 

establertes en les Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes que s’han 

esmentat. En tot cas, la present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de 

treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. 

 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

2.- (01-2016LL50273) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

per a la rehabilitació de la terrassa comunitària posterior d’ús privatiu de l’entitat 

entresòl 2a del carrer Comerç 13, en un edifici dintre d’un entorn B “conjunt de la 

urbanització del Born”, catalogat d’interès local amb nivell de protecció B i, de 

conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2016; CONCEDIR a 

Hermanos Roura, una bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de 

construccions, instal·lacions i obres generada per la concessió de la llicència 

d’obres per a la rehabilitació de la terrassa comunitària posterior d’ús privatiu de 

l’entitat entresòl 2a del carrer Comerç 13, en un edifici dintre d’un entorn B“, de 3 

de febrer de 2017, per a la seva realització, donat que s’ajusta a allò establert en 

l’article 7è.1.B2 de l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la 

bonificació i a la seva quantia. D’aquesta manera, la quota de l’Impost sobre 

instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 452,59 euros, es redueix en 

un 50%, la qual cosa representa una bonificació de 226,29 euros, quedant només 

obligat a pagar 226,29 euros per aquest concepte. DONAR-NE trasllat a l’institut 

Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

3.- (01-2016LL08493) ACORDAR la declaració d'interès públic i utilitat municipal de les obres 

a realitzar de rehabilitació integral i canvi d'ús de la finca de la Rambla, 124, per 

destinar-la a ús comercial i de conformitat amb l'Ordenança Fiscal 2.1 per a l'any 

2016. CONCEDIR a BCN Via Central Project SLU una bonificació del 35% 

sobre la quota de l'impost de construccions, instal·lacions i obres generades per la 

concessió de les esmentades obres de rehabilitació integral i canvi d'ús de la finca 

de la Rambla, 124, de 26 d'octubre de 2016, per a la seva realització, donat que 

s'ajusta a allò establert en l'article 7è. B3 de l'esmentada Ordenança, en relació a 

l'aplicació de la bonificació i a la seva quantia. D'aquesta manera la quota de 

l'Impost sobre instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 131.065,33 

euros, es redueix en un 35%, la qual cosa representa una bonificació de 45.872,87 

euros, quedant només obligat a pagar 85.192,46 euros per aquest concepte. 

DONAR-NE trasllat a l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes oportuns. 

 

4.- (01-2016CD46295) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

a realitzar per a la instal·lació d’un ascensor en l’ull de l’escala, per tal de 

millorar-ne l’accessibilitat, al carrer Sant Pere Més Baix 73 i, de conformitat amb 

l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2017, CONCEDIR a la CP carrer Sant Pere 

Més Baix 73, representada per Pilar Sierra Pérez, una bonificació del 90% sobre 

la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada per 

l’admissió del comunicat diferit, per les obres d’ubicació d’un ascensor a 
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l’emplaçament indicat, donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è.3 de 

l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la bonificació i a la seva 

quantia. D’aquesta manera, la quota de l’Impost sobre instal·lacions, 

construccions i obres que ascendeix a 2.504,73 euros, es redueix en un 90%, la 

qual cosa representa una bonificació de 2.254,26 euros, quedant només obligat a 

pagar 250,47 euros per aquest concepte. DONAR-NE trasllat a l’institut 

Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

5.- (01-2017CD53931) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

a realitzar per a la instal·lació d’un ascensor, per tal de millorar-ne l’accessibilitat, 

situat al carrer Bou de Sant Pere 9 i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 

per a l’any 2018, CONCEDIR a Lloguering, SL, representat per Ramon Algueró, 

una bonificació del 90% sobre la quota de l’Impost de construccions, 

instal·lacions i obres generada per les obres d’ubicació d’un ascensor al carrer 

Bou de Sant Pere 9, expedient actualment en tràmit, donat que s’ajusta a allò 

establert en l’article 7è.3 de l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la 

bonificació i a la seva quantia. D’aquesta manera, la quota de l’Impost sobre 

instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 1.947,18 euros pel que fa a la 

ubicació de l’ascensor, es redueix en un 90%, la qual cosa representa una 

bonificació de 1.752,46 euros, quedant només obligat a pagar 194,72 euros. Atès 

que, pel que fa a la resta del pressupost de l’obra, la quota de l’Impost sobre 

instal·lacions, construccions i obres és d’un import de 4.228,53 euros, al afegir-li 

els 194,72 euros de la quota bonificada de l’ascensor, l’import total de l’Impost 

sobre instal·lacions, construccions i obres ascendeix a la suma de 4.423,25 euros. 

DONAR-NE trasllat  a l’institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

6.- (18SD009-1 NT) APROVAR inicialment la Modificació de l’Ordenança Reguladora dels 

Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres (ORPIMO) de 25 de febrer de 

2011, per tal d’incloure nous requeriments i documentació en determinats 

procediments de llicències d’obres majors i de comunicats d’obres; SOTMETRE-

LA a informació pública per un termini de 30 dies, a comptar des de l’endemà de 

la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb allò 

previst a l’article 178.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i a l’article 112 del 

Reglament Orgànic Municipal. 

 

7.- (H124-2017-0001/04-2017LL37134) DECLARAR d’especial interès i utilitat municipal les 

obres de la reforma interior parcial a planta semisoterrani per a nova unitat de 

ressonància magnètica, del pavelló Blau, del recinte de la Maternitat; incloent 

afectació puntual a l’estructura i restitució de fusteries exteriors, ubicada al carrer 

Doctor Salvador Cardenal, 2-6, SO, de conformitat amb l’article 7 de l’Ordenança 

Fiscal 2.1 reguladora de l’ICIO; CONCEDIR al Consorci de Gestió de la 

Corporació Sanitària la bonificació del 70% de la quota de l’Impost de 

Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, 

amb núm. de rebut: LV-2017-3-23-02057693, essent la quota íntegra de 4.121,07 

euros, i aplicant la bonificació del 70% (2.884,75 euros), la quota líquida exigible 

és de 1.236,32 euros, la qual ha estat pagada el dia 05/12/2017; donat que s’ajusta 

a allò establert a l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que les obres es 

duen a terme en un equipament comunitari d’àmbit metropolità (clau 7c), per part 
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d’una entitat de caràcter públic; DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda 

als efectes pertinents. 

 

Districte de Gràcia 

 

8.- (17PL16470)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità al barri de 

Vallcarca en l’àmbit situat a l’entorn de l’avinguda i el viaducte de Vallcarca i els 

carrers de Gustavo A. Becquer i Farigola, d’iniciativa municipal; d’acord amb el 

contingut de l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que consta a 

l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord; EXPOSAR-LO al 

públic pel termini de dos mesos; PRORROGAR, en l’àmbit de la suspensió 

potestativa prèvia, l’acord de suspensió, acordat per la Comissió de Govern, en 

sessió de 6 d’abril de 2017 (publicat al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona - BOPB de 7 d’abril de 2017), de conformitat amb l’article 73.2 del 

Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010 de 3 

d’agost (en endavant TRLU) de l'atorgament de llicències d'edificació de nova 

planta, les que comportin una intervenció global en els fonaments o en l'estructura 

de l'edifici, i les que impliquin substitució de l'edifici, encara que es mantingui la 

façana o algun element estructural; SUSPENDRE, aquestes mateixes llicències, a 

la resta de l’àmbit de la modificació de PGM; DETERMINAR que els àmbits de 

suspensió són els delimitats i grafiats en el plànol de suspensió que figura a 

l’expedient, elaborat de conformitat amb el punt 3 de l’esmentat article 73 del 

TRLU; DETERMINAR, també, a l’empara de l’article 74.1 del TRLU, que el 

termini de la suspensió serà, com a màxim, de dos anys a comptar des de les 

respectives publicacions al BOPB de l’acord de suspensió potestativa prèvia en 

l’àmbit corresponent a part del barri de Vallcarca i del present acord per a la resta 

de l’àmbit; PRECISAR, de conformitat amb l’article 102.4 del Reglament de la 

Llei d’Urbanisme que es podran tramitar instruments o atorgar llicències 

fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions 

del nou planejament que s’aprova inicialment; PUBLICAR el present acord en el 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i SOTMETRE’L al Consell 

Municipal per a la seva aprovació provisional. 

 

b) Proposicions 

 

 Després d'haver examinat l'anterior relació de propostes d'acords 

decisoris que seran tractades en les sessions de les corresponents Comissions del 

Plenari, la Comissió de Govern els DÓNA la seva conformitat. 

 

D) Part d'impuls i control 

 

a) Proposicions / Declaracions de Grup 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c) Precs 

d) Preguntes 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

E) Mocions 
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III) ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN 

 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

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 D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS 

INTERNACIONALS 

 

1.- IMMB (60/18) Resolució de la presidència de l’IMMB, de 14 de febrer de 2018, que 

APROVA l’expedient de contractació i AUTORITZA la despesa del contracte de 

serveis de Project Management, Direcció d’Execució de les obres i Coordianció 

de Seguretat i Salut de les obres de remodelació del nou mercat municipal de 

l’Abaceria per import d'1.166.440,00 euros mitjançant procediment obert ordinari, 

sotmès a regulació harmonitzada, amb un termini d’execució de 46 mesos. 

 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 

2.- IMEB (7/18) Resolució, de 13 de febrer de 2018, de la gerent de l‘IMEB, actuant per 

delegació de la Presidència de l’IMEB, de 6 de juny de 2016, que  APROVA el 

plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques 

que regularan el contracte que té per objecte el servei de suport educatiu als 

infants de 9 escoles bressol municipals, per un import total d'1.598.344,68 euros 

(IVA exempt), i CONVOCA la licitació per a la seva adjudicació mitjançant 

procediment obert subjecte a regulació harmonitzada. 

 

3.- IMEB (11/18) Resolució, de 23 de febrer de 2018, de la gerent de l‘IMEB, actuant per 

delegació de la Presidència de l’IMEB, de 6 de juny de 2016, que APROVA el 

plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques 

que regularan el contracte que té per objecte el servei global d’alimentació als 

infants de tres escoles bressol municipals, per un import total de 516.410,25 euros 

(IVA al 10% inclòs), i CONVOCA la licitació per a la seva adjudicació 

mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada. 

 

b) Informes 

 

C) Part Decisòria 

 

a)  Propostes d'acord 

 

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

 

1.- (20184009)  INICIAR l'expedient per a la contractació del subministrament de 6 

vehicles autobomba urbana lleugera i 2 vehicles autobomba urbana pesada, per al 

Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, d'acord amb les previsions 

del plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública 

sostenible, desglossat en 2 lots, amb núm. de contracte 18000965, mitjançant 

tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost 

total de licitació de 2.840.000,00 euros, IVA inclòs, distribuït en els següents lots: 

- Lot 1: 6 vehicles autobomba urbana lleugera (BUL), per un import 

d'1.980.000,00 euros IVA inclòs; - Lot 2: 2 vehicles autobomba urbana pesada 

(BUP), per un import de 860.000,00 euros IVA inclòs; APROVAR les actuacions 

preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec 

de prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per 

a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat amb càrrec a la 

partida 0401 63305 13612 dels pressupostos 2018, 2019 i 2020, amb el següent 

desglossament: pressupost net 2.347.107,44 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, 

i import de l'IVA de 492.892,56 euros; condicionada a l'existència de crèdit 

adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR-NE compte 

d'aquesta resolució a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 

Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

 

ÀREA D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS 

INTERNACIONALS 

 

2.- (037-PD/2017-SG) INFORMAR, en el marc de l’acord, de 7 de juny de 2013, sobre 

participació de l’Ajuntament de Barcelona en les iniciatives normatives de la 

Generalitat de Catalunya que incideixen en el règim especial establert a la Carta 

Municipal de Barcelona, el posicionament de l’Ajuntament de Barcelona en 

relació a la iniciativa reglamentària següent: Projecte de decret pel qual s’aprova 

el Reglament del Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol 

habilitant de la Generalitat de Catalunya, en els termes dels documents elaborats 

pels Serveis Jurídics Municipals que consten a l’expedient i que constitueixen la 

motivació del present acord. NOTIFICAR el present acord i el posicionament 

municipal sobre aquesta iniciativa reglamentària a la Secretaria de la Comissió 

Mixta Generalitat-Ajuntament. 

 

3.- (63/2018)  MODIFICAR les Bases de la convocatòria de 60 places 

d’Administratiu/va de l’escala d’Administració General, mitjançant concurs 

oposició de l’Ajuntament de Barcelona, en torn de promoció interna especial. 

Primer: Esmenar la base 3.1.c) en el sentit que on diu: Trobar-se en servei actiu a 

l’Ajuntament, organisme autònom  o ens instrumental en els termes de la base 3.1 

a) i b), ha de dir: Trobar-se en servei actiu a l’Ajuntament, organisme autònom  o 

ens instrumental; Segon: Procedir novament  a l’obertura d’un  termini de 

presentació de sol·licituds  de vint dies naturals comptadors des de l’endemà de la 

publicació d’aquesta resolució a la Gaseta Municipal per tal que les persones 

aspirants que compleixin els requisits de la convocatòria i així ho desitgin puguin 

presentar la seva sol·licitud en els termes establerts  en la base 3 de la 
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convocatòria, sens perjudici de la validesa de les sol·licituds anteriorment 

presentades pels aspirants en temps i forma; DONAR compte de la present 

resolució a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, 

Seguretat i Prevenció. 

 

4.- (64/2018)  MODIFICAR les Bases de la convocatòria de 60 places d’Auxiliar de 

l’escala d’Administració General, mitjançant concurs oposició de l’Ajuntament de 

Barcelona, en torn de promoció interna especial; Primer: Esmenar la base 3.1.c) 

en el sentit que on diu: Trobar-se en servei actiu a l’Ajuntament, organisme 

autònom  o ens instrumental en els termes de la base 3.1 a) i b), ha de dir: Trobar-

se en servei actiu a l’Ajuntament, organisme autònom o ens instrumental; Segon: 

Procedir novament  a l’obertura d’un  termini de presentació de sol·licituds  de 

vint dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta 

resolució a la Gaseta Municipal per tal que les persones aspirants que compleixin 

els requisits de la convocatòria i així ho desitgin puguin presentar la seva 

sol·licitud en els termes establerts  en la base 3 de la convocatòria, sens perjudici 

de la validesa de les sol·licituds anteriorment presentades pels aspirants en temps i 

forma; DONAR compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, 

Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

5.- (25/17)  MODIFICAR el contracte núm. 16005829 que té per objecte el servei de 

producció de peces multimèdia, audiovisuals i fotografies, per donar suport a la 

Direcció de Comunicació de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 

181.500,00 euros (IVA inclòs), a favor de l’empresa Goroka Contents SL amb 

NIF B63764476, amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix 

document, en atenció a les raons indicades als informes de la Direcció de 

Comunicació, de 26 i 29 de gener de 2018, i segons compareixença signada per 

l'empresa. AMPLIAR l'autorització de despesa del contracte número 16005829 

que té per objecte el servei de producció de peces multimèdia, audiovisuals i 

fotografies per donar suport a la Direcció de Comunicació de l'Ajuntament de 

Barcelona, per un import de 181.500,00 euros amb càrrec al Pressupost/os i 

Partida/es indicades en aquest mateix document, segons informes de la Direcció 

de Comunicació, de 26 i 29 de gener de 2018. REQUERIR l'adjudicatari per tal 

que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta 

notificació, reajusti la garantia definitiva del contracte en 7.500,00 euros, i 

comparegui a formalitzar la modificació del contracte a les dependències de la 

Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos. 

 

6.- (0752/17)  RECTIFICAR l’error material, d’acord amb l’article 109.2 de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, detectat en el número de contracte de l’acord de la 

Comissió de Govern de 28 de desembre de 2017, relatiu a l’adjudicació de 

l’Acord Marc que té per objecte el subministrament de consumibles d’Informàtica 

per a l’Ajuntament de Barcelona i les entitats que formen el Grup Municipal, per 

tal d’allà on diu “[...] amb número de contracte 14002855 [...]”digui “[...] amb 

número de contracte 17002855 [...]”. 

 

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

el document de 9 de març de 2018. 
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8.- (2018/160)  APROVAR la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona per a l’aplicació 

de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, segons el 

contingut que consta a l’annex adjunt. INSCRIURE-LA al Registre Municipal 

d’Instruccions i Circulars. PUBLICAR aquesta resolució a la Gaseta Municipal. 

 

 ES RETIRA la proposta precedent. 

 

9.- (2018/130)  AUTORITZAR la despesa de 840.000 euros destinada a la convocatòria 

2018 del Programa de Subvencions per a la Promoció i Reforç de l’Economia 

Social i Solidària, amb càrrec a la partida pressupostària 0702 43351 48901 de la 

Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local; APROVAR la 

convocatòria 2018 per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de 

Subvencions per a la Promoció i Reforç de l’Economia Social i Solidària, amb 

l’objectiu de promoure i reforçar accions i projectes relacionats alineades amb les 

línies de treball del Pla d’Impuls de l’economia social i solidària a Barcelona, tot 

incloent el desenvolupament d’elements comuns que defineixen el caràcter 

transformador de l’economia social i solidària, com la gestió democràtica i 

participativa, l’orientació a les necessitats humanes, i el compromís amb la 

comunitat, que compta amb les modalitats següents: - Acompanyament i 

formació. Dirigida principalment a projectes i accions formatives i educatives de 

promoció dels valors de l’economia social i solidària, acompanyament per a la 

posada en marxa de projectes d’economia social i solidària, formació interna i/o 

externa concreta per entitats de de l’economia social i solidària i suport a gestió i 

consultoria por a la constitució de formes jurídiques pròpies de de l’economia 

social i solidària. - Finançament. Pretén cofinançar els costos de formalització de 

préstec i/o de finançament derivats del desenvolupament de nous projectes i/o 

entitats de nova creació, sempre que s’hagin formalitzat amb entitats de finances 

ètiques o cooperatives. - Intercooperació.  Dirigida a entitats representatives i/o 

referents de segon i tercer nivell que presentin projectes que contribueixin al 

desenvolupament del Pla d'Impuls de de l’economia social i solidària 2016-2019 i 

que beneficiïn directament les seves entitats associades. - Comunicació.  Dirigida 

a millorar la comunicació i divulgació dels projectes de l’economia social i 

solidària, i a la difusió, recerca i conscienciació de de l’economia social i solidària 

com a agent rellevant en la transformació social. - Equipaments i recursos. 

Destinada principalment al suport de per obtenció de llicències d’activitat de 

projectes de l’economia social i solidària. PUBLICAR la convocatòria al BOPB i 

a la Gaseta Municipal. 

 

10.- (3-032/2018)  APROVAR l’expedient núm. 3-032/2018 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona de l’exercici 2018, d’import 145.596,77 euros, per fer front a despeses 

derivades dels contractes de serveis per la gestió d’equipaments juvenils, Casals 

de Gent Gran i Centres Cívics del Districte de Gràcia, de conformitat amb la 

documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 

l’expedient, referència comptable núm. 18022691; i PUBLICAR aquest acord a la 

Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 
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11.- (3-033/2018)  APROVAR l’expedient núm.3-033/2018 de modificacions de crèdit, 

consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018, provinents de l’aplicació del 

Romanent de Tresoreria per a despeses amb finançament afectat en la liquidació 

del Pressupost de l’exercici 2017, per ingressos provinents de la Generalitat de 

Catalunya en concepte de fons de foment del turisme (FFT), per finançar projectes 

municipals en matèria de turisme , segons acord de les Comissió de Govern de 18 

de gener de 2018, per un import total de 76.841,05 euros, de conformitat amb la 

documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 

l’expedient, referència comptable 18022695; i PUBLICAR aquest acord a la 

Gaseta Municipal. DONAR-NE compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia 

i Hisenda. 

 

12.- (3-034/2018)  APROVAR l’expedient núm. 3-034/2018 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona de l’exercici 2018, d’import 438.787,47 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. 18022791; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 

Municipal. 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

13.- (0012/18)  ADJUDICAR el contracte núm. 17003959, que té per objecte el servei 

per a la gestió dels tallers que formen part de la intervenció grupal, l’acompliment 

de la programació establerta en aquest i formació per a dones dels Punts 

d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD), per un import de 618.285,62 euros, 

exempt d'IVA, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació 

continguda en l'expedient a Fundació Salut i Comunitat amb NIF G61878831, i 

d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa. 

DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es 

partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en les relacions comptables que 

s’adjunten amb el següent desglossament: import adjudicació 618.285,62 euros, 

exempt d'IVA, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i 

suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. REQUERIR l'adjudicatari per 

tal que, en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la 

recepció per part dels adjudicataris del requeriment per a la formalització, sempre 

i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de 

l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la 

suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió, 

comparegui per formalitzar el contracte a les dependències de la Direcció de 

Serveis de Gestió Econòmica. ANUL·LAR part de l'autorització de despesa, per 

baixa licitatòria, del contracte número 17003959 que té per objecte del servei la 

gestió dels tallers que formen part de la intervenció grupal, l’acompliment de la 

programació establerta en aquest i formació per a dones dels Punts d’Informació i 

Atenció a les Dones (PIAD), per un import de 211.154,88 euros amb càrrec al 

Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document. DONAR-NE 

compte Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
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ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de les Corts 

 

14.- (4BC 2016/183) APROVAR el Projecte de millora del Parc de Les Corts de Barcelona, 

d'iniciativa municipal, d'acord amb els informes tècnics del Departament d’Espai 

Urbà (Estructures Vials) i de la Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat que 

figuren a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es donen per reproduïts, 

per un import de 618.198,15 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 (TRLLMRLC); PUBLICAR aquest Acord al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d'Edictes de 

l'Ajuntament de Barcelona i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la 

gestió de l'actuació. 

 

Districte de Sant Andreu 

 

15.- (9BD 2017/005) APROVAR definitivament el Projecte executiu de reurbanització del 

carrer Gran de Sant Andreu- Tram 1 (entre la rambla de Fabra i Puig i el carrer de 

Joan Torras), al Districte de Sant Andreu, d’iniciativa municipal, d’acord amb 

l’Informe de Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que 

aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 4.941.855,74 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; APROVAR el 

conveni específic de cessió d’instal·lacions i servitud de pas sobre terrenys a favor 

d’Endesa Distribución Eléctrica, SL Unipersonal de línies de Baixa Tensió i 

FACULTAR la Gerent del Districte de Sant Andreu per a formalitzar el conveni; 

PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), 

i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta municipal i al 

Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i ENCARREGAR a la societat municipal 

BIMSA la gestió de l’actuació.  

 

b) Mocions 

 

 

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

a les catorze hores i trenta minuts. 

 


