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Ref: CG 1/19 

 

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

Barcelona, el dia 10 de gener 2019 s'hi reuneix la Comissió de Govern en sessió 

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

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

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

Colom Cabau, Josep Ma. Montaner Martorell i Eloi Badia Casas, 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, les Imes. Sres. Regidores, Laura Pérez 

Castaño i Mercedes Vidal Lago. 

 

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

 

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

les deu hores. 

 

 Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 24 de 

desembre 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 

b) Propostes d'acord 

 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

1.- (DP-2018-27288) APROVAR el contracte de lloguer de la planta baixa, primera i segona 

de la finca del carrer de la Llacuna núm. 63- 73 amb la societat MRC 

Constructores, SL, per un termini de 10 anys, prorrogable, per a ubicar la nova 

seu de l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona, amb efectes de l’1 de febrer 
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de 2019. AUTORITZAR i DISPOSAR l’esmentat arrendament, amb la societat 

MRC Constructores SL (CIF B08296972) per una renda contractual mensual del 

primer any de (181.578,64 euros) més l'IVA i de despeses (29.254,37 euros) més 

l'IVA, amb subjecció a les normes de la Llei d'Arrendaments Urbans i les 

modificacions introduïdes per la Llei 4/2013, de mesures de flexibilització i 

foment del mercat de lloguer, fent un total pressupostari anual de 871.517,18 

euros per l'exercici 2019; 3.061.295,31 euros per l'exercici 2020; 3.149.789,78 

euros per l'exercici 2021; i 3.184.846,86 euros per l'exercici 2022, condicionat a 

l’existència de crèdit adequat i suficient; ABONAR trimestralment la renda 

acordada mitjançant la presentació de la factura electrònica corresponent; 

FORMALITZAR el contracte d'arrendament, segons el redactat annex, que 

s'aprova, i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions 

encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

2.- (2019/24)  ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cívic al Sr. August Gil Matamala 

en reconeixement de la seva trajectòria vital i professional, com a veu fidel als 

principis universals de llibertat i justícia.  

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

3.- (2016 SD 363 (57/2017) ) RATIFICAR el decret de l'Alcaldia de 14 de desembre de 2018 que 

APROVA la segona Addenda al Conveni de col·laboració entre la Generalitat de 

Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per a la reordenació dels equipaments 

penitenciaris a la ciutat de Barcelona, subscrit entre l’Ajuntament de Barcelona i 

la Generalitat de Catalunya i aprovat per Decret de l’Alcaldia de 9 de gener de 

2017 (ratificat pel Plenari del Consell municipal  en sessió de data 27 de gener de 

2017), la qual addenda té per objecte l’ampliació dels terminis establerts en 

l’esmentat conveni, a l'empara de l'apartat tretzè del mateix, per a dur a terme les 

operacions patrimonials  per a la construcció d’uns nous equipaments 

penitenciaris, i que FACULTA la Quarta Tinenta d’Alcaldia de l’Ajuntament de 

Barcelona, Ima. Sra. Janet Sanz Cid, per a la signatura del present conveni i dels 

actes que es derivin. 

 

4.- (18PL16585)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial d’Infraestructures de La Marina del Prat 

Vermell, d’iniciativa municipal; amb les modificacions respecte al document 

aprovat inicialment, a què 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 la 

Direcció de Serveis de Planejament, de valoració de les al·legacions; informes 

que consten a l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen a aquest acord. 
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Districte de les Corts 

 

5.- (18PL16587)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic Integral per a l'ordenació de 

l'escola Anglesola, i Modificació puntual de l’element número 2008 del Pla 

Especial de Protecció del patrimoni arquitectònic de la ciutat de Barcelona, 

d’iniciativa municipal a proposta del Consorci d’Educació de Barcelona; i 

RESOLDRE l’al·legació presentada en el tràmit  d’informació pública de 

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

Planejament, de valoració de les al·legacions, informe que consta a l’expedient i a 

efectes de motivació s’incorpora a aquest acord. 

 

Districte de Gràcia 

 

6.- (14PL16179)  RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia de 28 de novembre de 2018 pel qual 

es va resoldre sotmetre al tràmit d’exposició pública per un termini de quinze dies 

hàbils el document de la Modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit 

afectat per la prolongació de la Rambla del Prat a la Vila de Gràcia, a Barcelona. 

APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit 

afectat per la prolongació de la Rambla del Prat a la Vila de Gràcia, a Barcelona; 

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; RESOLDRE les al·legacions presentades en 

el tràmit  d’informació pública, de conformitat amb l’informe de la citada 

Direcció de Serveis de Planejament, de valoració de les al·legacions, que consta a 

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

l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació 

definitiva. 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

7.- (17PL16496)  APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la 

Carta Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità de 

l’àmbit del Casc Antic d’Horta, de la plaça Bacardí, dels carrers Campoamor i 

Salses, i dels àmbits discontinus de les cases dels Periodistes, d’iniciativa 

municipal; amb les modificacions a què 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; RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit  

d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de la 

citada Direcció de Serveis de Planejament, de valoració de les al·legacions, que 

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

TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la 

seva aprovació definitiva. 
 

Districte de Sant Andreu 

 

8.- (17PL16527)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic d’ordenació de les activitats 

de pública concurrència, comerços alimentaris i altres activitats a l’àmbit delimitat 

a l’entorn del carrer Gran de Sant Andreu; d’iniciativa municipal. 
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Districte de Sant Martí 

 

9.- (98g41)  DESESTIMAR el recurs de reposició interposat el 15 de novembre de 

2018 pel Sr. Rafael de Gispert i Boix, en nom i representació de la societat 

mercantil Espais Catalunya Inversions Immobiliàries SLU en liquidació, 

concessionària de l’execució pel sistema d’expropiació de la unitat d’actuació 13 

del PERI Diagonal-Poblenou, contra l’acord del Plenari del Consell Municipal de 

28 de setembre de 2018, que va desestimar la sol·licitud formulada el 23 d’abril 

de 2018 per Espais Catalunya Inversions Immobiliàries SLU en liquidació, de 

substitució de la garantia complementària d’1.000.000,00 euros, que Espais 

Catalunya Inversions Immobiliàries SL va constituir, el 21 de març de 2013, per 

una caució equivalent a l’import de 201.537,26 euros; pels motius i fonaments 

que figuren a l’informe de la Direcció de Serveis Jurídics de l’Institut Municipal 

d’Urbanisme de 14 de desembre de 2018 i als altres informes relacionats, que a 

efectes de motivació s’incorporen a l’expedient. 

 

10.- (18PL16568)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la determinació dels 

paràmetres edificatoris del front consolidat del carrer Doctor Trueta, cantonada 

amb el carrer Ciutat Granada, promogut per Promoción Ciudad de Granada 11 

SL; i RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit  d’informació pública 

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

Planejament, de valoració de les al·legacions, que consta a l’expedient i a efectes 

de motivació s’incorpora a aquest acord. 

 

11.- (18PL16589)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la transformació de 

l'edifici industrial consolidat situat al carrer Pere IV, núm. 98, districte 22@; 

promogut per Petil·lia SL 

 

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:  
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a) S'afegeixen els dictamens següents: 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

(513/18)  REVOCAR, de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’Honors i 

Distincions de l’Ajuntament de Barcelona i els informes que consten a 

l’expedient, l’atorgament de la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona a la 

Sección Femenina, acordat pel Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de 

Barcelona en sessió de 23 de juliol de 1966. 

 

(515/18)  REVOCAR, de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’Honors i 

Distincions de l’Ajuntament de Barcelona i els informes que consten a 

l’expedient, l’atorgament de la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona al Sr. 

Agustín Muñoz Grandes, acordat pel Plenari del Consell Municipal de 

l’Ajuntament de Barcelona en sessió de 26 de febrer de 1969. 

 

(1385/18)  REVOCAR, de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’Honors i 

Distincions de l’Ajuntament de Barcelona i els informes que consten a 

l’expedient, l’acord de la Comissió Municipal permanent de l’Ajuntament de 

Barcelona, adoptat el 16 de juliol de 1929, per a la sol·licitud de concessió de la 

Gran Cruz de Beneficiencia al senyor Severiano Martínez Anido. 

 

(516/2018)  REVOCAR, de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’Honors i 

Distincions de l’Ajuntament de Barcelona i els informes que consten a 

l’expedient, l’atorgament de la Medalla d’Honor de la Ciutat de Barcelona al 

Tercio de Requetés de Nuestra Señora de Montserrat, acordat per la Comissió 

Municipal Permanent de l’Ajuntament de Barcelona en sessió de 26 de juliol de 

1939. 

 

(1383/18)  REVOCAR, de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’Honors i 

Distincions de l’Ajuntament de Barcelona i els informes que consten a 

l’expedient, l’atorgament de la Medalla d’ Or de la Ciutat de Barcelona al Sr. 

Alfonso Pérez-Viñeta Lucio, acordat pel Plenari del Consell Municipal de 

l’Ajuntament de Barcelona en sessió de 2 de febrer de 1971. 

 

(1384/18)  REVOCAR, de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’Honors i 

Distincions de l’Ajuntament de Barcelona i els informes que consten a 

l’expedient, l’atorgament de la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona al Sr. Luis 

Carrero Blanco, acordat pel Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de 

Barcelona a títol pòstum en sessió de 27 de desembre de 1973. 

 

(510/18)  REVOCAR, de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’Honors i 

Distincions de l’Ajuntament de Barcelona i els informes que consten a 

l’expedient, l’atorgament de la Medalla commemorativa dels XXV anys de Pau al 

Sr. Francisco Franco Bahamonde, acordat pel Plenari del Consell Municipal de 

l’Ajuntament de Barcelona en sessió de 13 d’agost de 1964. 

 

 

 



 

Ref:CG 1/19 

v.  10- 1- 2019 

 17: 39 

6 

(514/18)  REVOCAR, de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’Honors i 

Distincions de l’Ajuntament de Barcelona i els informes que consten a 

l’expedient, l’atorgament de la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona al Sr. 

Antonio Ibáñez Freire, acordat pel Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament 

de Barcelona en sessió de 2 de febrer de 1967. 

 

(517/18)  REVOCAR, de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’Honors i 

Distincions de l’Ajuntament de Barcelona i els informes que consten a 

l’expedient, l’atorgament del pergamí i la placa de plata de fill adoptiu de 

Barcelona al Sr. Felipe Acedo Colunga, acordat pel Plenari del Consell Municipal 

de l’Ajuntament de Barcelona en sessió de 30 de maig de 1953. 

 

(512/2018)  REVOCAR, de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’Honors i 

Distincions de l’Ajuntament de Barcelona i els informes que consten a 

l’expedient, l’atorgament de la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona al Sr. José 

Solchaga Zala, acordat pel Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de 

Barcelona en sessió de 29 de gener de 1949 

 

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 D'ECONOMIA I HISENDA 
 

1.- ( E.01.6049.17) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la 

concessió de l’ús privatiu de domini públic d’una part del conjunt industrial 

protegit situat al c/ de Pellaires núm. 30-38, conegut com Palo Alto, amb la 

finalitat de consolidar el conjunt industrial de Palo Alto com a centre de producció 

artística i cultural a l’entorn del disseny i la creació de la ciutat, mitjançant la 

implantació d’una residència d’empreses amb projectes “tractor”, i la d’una 

incubadora d’empreses; SOTMETRE’L a informació pública durant el termini de 

trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per elevat 

automàticament aquest acord d’aprovació inicial a definitiva; CONVOCAR la 

concurrència pública per adjudicar la concessió; i FACULTAR l'Alcaldia per a la 

realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el 

present acord. 
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2.- (DP-2018-27329) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la 

concessió de l'ús privatiu respecte de la finca de propietat municipal del carrer 

Ciutat de Granada núm. 108-116, grafiada en el plànol annex, a favor de la 

Fundació Privada Hospital Evangèlic, amb caràcter onerós i un termini de 

cinquanta anys, amb la finalitat de dur a terme la construcció i gestió d’un centre 

d’atenció intermèdia sociosanitària, prestant serveis d’internament de llarga i 

mitja estada, àrea ambulatòria, farmàcia hospitalària i diagnòstic per la imatge; 

SOTMETRE’L a informació pública durant el termini de trenta dies i, si no s’hi 

formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per elevat automàticament aquest 

acord d’aprovació inicial a definitiva; ADJUDICAR la concessió directament a la 

Fundació Privada Nou Hospital Evangèlic; FORMALITZAR la concessió; i 

FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a 

concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

3.- (EM 2019-01/01) APROVAR inicialment l’exercici de l’activitat econòmica municipal 

consistent en la prestació de serveis odontològics per mitjà de l’empresa pública 

municipal Barcelona de Serveis Municipals, SA,  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 locals. RATIFICAR el decret d’Alcaldia de data 22 de novembre 

de 2018, de constitució de la Comissió d’estudi encarregada d’elaborar la 

memòria justificativa de la conveniència i oportunitat d’exercir l’activitat 

econòmica. APROVAR inicialment la Memòria justificativa de la conveniència, 

l’oportunitat i l’interès públic de l’exercici de l’activitat econòmica formulada per 

la comissió d’estudi. EXPOSAR al públic la memòria justificativa i l’expedient 

per un termini de trenta dies hàbils durant el qual es podran presentar al·legacions 

i reclamacions. 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

4.- (EM 2018-12/20) APROVAR inicialment la modificació dels articles que s'indiquen a 

continuació dels estatuts dels ens instrumentals de l'Ajuntament de Barcelona, de 

conformitat amb la Instrucció relativa a la descentralització funcional i als mitjans 

propis de l'Ajuntament de Barcelona (aprovada per la Comissió de Govern del dia 

26 de juliol de 2018 ) amb el redactat que consta a l'annex adjunt: Institut 

Municipal de Persones amb Discapacitat (articles 1, 2 i 5), Institut Municipal 

d'Informàtica (articles 1 i 2), Institut Municipal d'Hisenda (articles 1 i 2), Institut 

Municipal de Mercats (articles 1 i 2), Institut Municipal d'Educació (articles 1 i 

2), Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (articles 1 i 2), Institut 

Barcelona Esports (articles 1 i 2), Institut Municipal de Serveis Socials (articles 1 

i 2), Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació (articles 3 i 4), Institut de 

Cultura (articles 1 i 3), Fundació Mies Van Der Rohe (articles 1 i 3), Institut 

Municipal de Parcs i Jardins (articles 1 i 3), Institut Municipal d'Urbanisme 

(articles 1, 3, 4 i 22), Barcelona de Serveis Municipals, SA (articles 1 i 2), 

Informació i Comunicació de Barcelona, SA (article 2), Barcelona Activa, SA 

(articles 1 i 3), Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (articles 1 i 2 i 
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s’introdueix l’article 2 bis), Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (s’introdueix l’article 

1 bis i es modifica l’article 2) i  Foment de Ciutat, SA (articles 1, 2, 3 i 

s’introdueix l’article 2 bis); SOTMETRE-LA a informació pública durant un 

termini de trenta dies des de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona, d’acord amb els articles 201 i concordants 

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

activitats i serveis dels Ens locals. 

 

5.- (20184283)  RESOLDRE no adjudicar el contracte 18002561, que té per objecte el 

subministrament, en la modalitat d’arrendament, de 10 furgonetes d’atestats per a 

la Guàrdia Urbana de Barcelona, durant 60 mesos, amb mesures de contractació 

pública sostenible, la tramitació del qual va ser iniciada per acord de la Comissió 

de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció,  de 20 de 

juny de 2018, amb un pressupost total de licitació d’1.125.300,00 euros, IVA 

inclòs i un valor estimat de 930.000,00 euros, d’acord amb els motius d’interès 

públic assenyalats als informes que figuren a l’expedient. ANUL·LAR 

l'autorització de la despesa esmentada amb càrrec a la partida i als pressupostos 

corresponents, amb el següent desglossament: pressupost net 930.000,00 euros; 

tipus impositiu del 21 % d'IVA, i import de l'IVA de 195.300,00 euros. 

 

6.- (20184264)  PROSSEGUIR la tramitació del procediment de contractació per a 

l’adjudicació del contracte 18002394, de subministrament, en la modalitat 

d’arrendament, de 15 furgonetes i de 4 tot terrenys per a la Guàrdia Urbana de 

Barcelona, durant 60 mesos, amb mesures de contractació pública sostenible i 

desglossat en dos lots (Lot 1: Subministrament de 15 furgonetes mixtes i Lot 2: 

Subministrament de 4 tot terreny), d’acord amb els informes que figuren a 

l’expedient. DEIXAR sense efecte l’aplicació pressupostària continguda en el 

plec de clàusules administratives aprovat el 20 de juny de 2018 i, en aquest sentit, 

ANUL·LAR parcialment l’autorització de la despesa per import de 199.014,75 

euros, que corresponen 151.098,75 a l’exercici 2019 – Lot 1, i 47.916,00 euros a 

l’exercici 2019 – Lot 2, amb càrrec a la/es partida/es corresponents dels 

pressupostos esmentats. APROVAR l'ampliació de l'autorització de despesa pel 

mateix import, amb el següent desglossament: 151.098,75 euros a l’exercici 2024 

– Lot 1, i 47.916,00 euros a l’exercici 2024 – Lot 2, amb càrrec a la/es partida/es 

corresponents dels pressupostos esmentats, condicionat a l’existència de crèdit 

suficient en els pressupostos dels exercicis posteriors a l’actual. APROVAR, així 

mateix l'ampliació de l'autorització de despesa per import de 22.112,75 euros, 

amb el següent desglossament: 16.788,75 euros a l’exercici 2023 – Lot 1, 

5.324,00 euros a l’exercici 2023 – Lot 2, d’acord amb l’informe que figura a 

l’expedient. CONVOCAR una nova licitació d’aquest contracte mitjançant 

l’obertura d’un nou període per a la presentació d’ofertes a partir de la publicació 

del corresponent anunci al DOUE i al Perfil del contractant. 

 

7.- (1020/18 )  INICIAR l'expedient per a la contractació que té per objecte l’execució 

del servei de neteja i recollida selectiva dels edificis i locals municipals adscrits 

als diferents Districtes i Gerències de l’Ajuntament de Barcelona, amb núm. de 

contracte 18003968, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 

procediment obert, amb un valor estimat de 76.190.083,38 euros i amb un 

pressupost total de licitació de 63.250.642,55 euros, IVA inclòs, determinat en 

funció de preus unitaris, distribuït en els següents lots: Lot 1: Gerència de 



 

Ref:CG 1/19 

v.  10- 1- 2019 

 17: 39 

9 

Recursos i Districte de Ciutat Vella per un import de 13.220.311,83 euros IVA 

inclòs; Lot 2:Districte de l’Eixample per un import de 4.770.767,31 euros IVA 

inclòs; Lot 3:Districte de Sants-Montjuïc per un import de 4.634.047,41 euros 

IVA inclòs; Lot 4:Gerència de Drets Socials i Districte de Les Corts per un import 

de 6.665.843,79  euros IVA inclòs; Lot 5:Gerència de Seguretat i Prevenció i 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi per un import de 8.796.347,41 euros IVA inclòs; 

Lot 6:Gerència d’Ecologia Urbana i Districte de Gràcia per un import de 

5.308.424,14 euros IVA inclòs; Lot 7:Districte d’Horta Guinardó per un import de 

4.217.878,65 euros IVA inclòs; Lot 8:Districte de Nou Barris per un import de 

4.652.892,03 euros IVA inclòs; Lot 9:Districte de Sant Andreu per un import de 

4.875.107,54 euros IVA inclòs; Lot 10:Districte de Sant Martí per un import de 

6.109.022,44 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/es 

partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest document amb el següent 

desglossament: pressupost net  52.273.258,26 euros; tipus impositiu del 21 % 

d'IVA, i import de l'IVA de 10.977.384,29 euros; condicionada a l'existència de 

crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s. 

 

8.- (0731/18 )  ADJUDICAR el contracte núm. 18002708, que té per objecte la 

contractació dels serveis d’informació i tramitació als ciutadans que es dirigeixen 

a l’Ajuntament de Barcelona a través dels diferents canals d’atenció ciutadana 

prestats on line i en diferit, pel pressupost base de licitació d'11.021.334,34 euros 

(IVA inclòs), de conformitat amb la proposta de valoració i classificació 

continguda en l’expedient, a l’empresa Atento Teleservicios España, SA, amb 

NIF A78751997, i d’acord amb la seva proposició i els preus unitaris oferts, en 

ser considerada l'oferta més avantatjosa segons els criteris establerts als plecs. 

DISPOSAR la despesa a favor l’adjudicatari amb càrrec a les partides i 

pressupostos que s'indiquen en el corresponent document amb un import 

d'11.021.334,34 euros (IVA inclòs), dels quals 9.108.540,78 euros corresponen al 

preu net i 1.912.793,56 euros a l'IVA; condicionada a l'existència de crèdit 

adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s. 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 que 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 de la Gerència de Recursos. DESIGNAR com a 

responsable del contracte la Sra. Rosa Mateu Torres. 

 

9.- (18000204)  APROVAR el plec del Clàusules Administratives particulars i el Plec de 

Clàusules Tècniques de l’Acord Marc, amb núm. de contracte 180000204, que té 

per objecte la selecció d’empreses i fixació de les condicions dels successius 

contractes per a la prestació dels serveis per al desenvolupament de projectes TIC 

de l’Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, 

així com per als organismes autònoms locals de l’Ajuntament de Barcelona, a 

adjudicar a un màxim de vuit empreses per a cada Lot i sublots següents: Lot 1: 

Consultoria Estratègica i de Processos TIC; Lot 2: Consultoria Tecnològica; Lot 
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3: J2EE; Lot 4: SAP; Lot 5: Data Analysis; Lot 6: (sublot 1): Python (Sistemes 

d’Informació); Lot 6 (Sublot 2): Python (Aplicacions); Lot 7: Oficina Tècnica. 

CONVOCAR  la licitació mitjançant procediment obert amb tramitació ordinària, 

a l’empara de l’article 219 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic (LCSP). FACULTAR el Gerent de l’Institut 

Municipal d’Informàtica de Barcelona per l’adopció de tots els actes derivats 

d’aquesta licitació. 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

10.- (10-2016LL15048) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 

obres de construcció d’edifici destinat, entre altres, a 40 habitatges de protecció 

oficial i 40 places d’aparcament de cotxes vinculats, als terrenys situats al carrer 

Bolívia número 33-41 i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2016; 

CONCEDIR a Llar Unió Catalonia, SCCL la bonificació del 90% sobre la quota 

de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de 

la llicència, en data 21 de setembre de 2016 (exp. 10-2016LL15048) a la part amb 

protecció; donat s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, 

atès que es tracta d’obres destinades a la venda d’habitatge social de promoció 

pública o per a entitats sense ànim de lucre, adreçades al compliment del Pla 

d’habitatge de Barcelona 2008-2016; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal 

d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

11.- (H124-2017-0002/ 04-2017LL48630) DECLARAR d’especial interès i utilitat municipal el 

projecte de rehabilitació interior del pavelló central del recinte de la Maternitat 

per poder donar un ús administratiu a l’edifici, autoritzat mitjançant la llicència 

04-2017LL48630 i de conformitat amb l’article 7 de l’Ordenança Fiscal 2.1 

reguladora de l’ICIO; CONCEDIR a la Diputació de Barcelona la bonificació del 

70% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada 

per la concessió de la llicència, amb núm. de rebut: LV-2018-3-04-02067023, 

essent la quota íntegra de 25.608,53 euros, i aplicant la bonificació del 70% 

(17.925,97 euros), la quota líquida exigible és de 7.682,56 euros, la qual ha estat 

pagada el dia 26 de febrer de 2018; donat que s’ajusta a allò establert en l’article 

7è de l’esmentada ordenança, atès que les obres es duen a terme en un equipament 

comunitari d’àmbit metropolità (clau 7c), per part d’una entitat de caràcter públic; 

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

12.- (H124-2018-0004 / 04-2017LL65801) DECLARAR d’especial interès i utilitat municipal el 

projecte de substitució de l’actual xarxa de reg de l’espai corresponent a les zones 

enjardinades que es troben entre els pavellons centrals i el límit últim del parc 

amb la travessera de les Corts (Fase  II), autoritzat mitjançant la llicència 04-

2017LL65801 i de conformitat amb l’article 7 de l’Ordenança Fiscal 2.1 

reguladora de l’ICIO; CONCEDIR a la Diputació de Barcelona la bonificació del 

70% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada 

per la concessió de la llicència, amb núm. de rebut: LV-2018-3-08-02072470, 

essent la quota íntegra de 6.525,24 euros, i aplicant la bonificació del 70% 

(4.567,67 euros), la quota líquida exigible és de 1.957,57 euros, la qual ha estat 

pagada el dia 17 d'abril de 2018; donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è 

de l’esmentada ordenança, atès que les obres es duen a terme en un equipament 

comunitari d’àmbit metropolità (clau 7c), per part d’una entitat de caràcter públic; 

i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 
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13.- (H124-2018-0005 / 04-2018LL10607) DECLARAR d’especial interès i utilitat municipal les 

obres de reparació dels dintells de les façanes del pavelló Olímpia del Recinte de 

la Maternitat, ubicat a la travessera de les Corts 131-159, autoritzat mitjançant la 

llicència 04-2018LL10607 i de conformitat amb l’article 7 de l’Ordenança Fiscal 

2.1 reguladora de l’ICIO; CONCEDIR a la Diputació de Barcelona la bonificació 

del 70% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres 

generada per la concessió de la llicència, amb núm. de rebut: LV-2018-3-08-

02073629, essent la quota íntegra de 1.322,48 euros, i aplicant la bonificació del 

70% (925,74 euros), la quota líquida exigible és de 396,74 euros, la qual ha estat 

pagada el dia 25 d'abril de 2018; donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è 

de l’esmentada ordenança, atès que les obres es duen a terme en un equipament 

comunitari d’àmbit metropolità (clau 7c), per part d’una entitat de caràcter públic; 

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

 

14.- (H124-2018-0006 / 04-2018LL020653)  DECLARAR d’especial interès i utilitat municipal les 

obres d’adequació a llicència de l’activitat (expedient amb llicència número 04-

2018LL20653) situades al carrer Doctor Salvador Cardenal, 2-6, i de conformitat 

amb l’article 7 de l’Ordenança Fiscal 2.1 reguladora de l’ICIO; CONCEDIR a 

l’Hospital Clínic de Barcelona la bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost 

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

amb núm. de rebut: LV-2018-3-14-02084300, essent la quota íntegra de 4.175,56 

euros, i aplicant la bonificació del 70% (2.922,89 euros), la quota líquida exigible 

és de 1.252,67 euros, la qual ha estat pagada el dia 30 de juliol de 2018; donat que 

s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, atès que les 

obres es duen a terme en un equipament comunitari d’àmbit metropolità (clau 7c), 

per part d’una entitat de caràcter públic; i DONAR-NE trasllat a l’Institut 

Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

Districte de Ciutat Vella - Districte de l'Eixample - Districte de Sants-Montjuïc - 

Districte de Gràcia - Districte d'Horta-Guinardó 

 

15.- (18PL16609)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per a la 

incorporació al sistema d’habitatges dotacionals dels sòls situats als emplaçaments 

carrer Ciutat 3, Via Laietana 8-10, Gran Via de les Corts Catalanes 724-726 i 

Nàpols 132-134, avinguda Paral·lel 100 i 102B, carrer Sant Isidre 1-5, carrer 

Alzina 6-8, avinguda Santuari Sant Josep de la Muntanya 31-35 i passeig de la 

Vall d’Hebron 138-160; d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LA al públic pel 

termini d’un mes i SOTMETRE-LA al Consell Municipal per a la seva aprovació 

provisional. 

 

Districte de Sant Martí 

 

16.- (14PL16185)  DESISTIR del procediment, per a la tramitació de la Modificació del Pla 

General Metropolità en el sector Prim, d’iniciativa municipal; aprovada 

inicialment per la Comissió d’Habitat Urbà i Medi Ambient en sessió de 30 

d’abril de 2014, pels motius exposats a l’informe de la Direcció de Serveis de 

Planejament que consta a l’expedient i es dóna per reproduït a efectes de 

motivació. 
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17.- (18PL16634)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit 

del sector Prim; d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LA al públic pel termini d’un 

mes i SOTMETRE-LA 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 

 

  

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 

b) Informes 

 

C) Part Decisòria 

 

a)  Propostes d'acord 

 

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

 

ÀREA D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS 

INTERNACIONALS 

 

1.- (495/2018)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mª del Mar 

Valverde López (mat. 76960) entre la seva activitat municipal com a funcionària 

de carrera, amb la categoria professional de Tècnica d'Administració General, 

amb destinació a l’ Oficina Delegada de Protecció de Dades de la Gerència de 

Recursos, on ocupa el lloc de treball de Tècnic/a 1 (80.10.SJ.10), i l’ exercici 

d’una activitat privada per compte propi d’advocada. No podrà ostentar, per ella 

mateix o mitjançant substitut la representació i defensa d’interessos contraria als 

de la Corporació Municipal ni tampoc podrà assessorar, informar o desenvolupar 

les activitats pròpies de la professió en aquells assumptes o procediments en els 
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que l’ Ajuntament o els seus Organismes hi tinguin relació. La dedicació 

professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal 

vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no 

coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 

l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que 

es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal 

de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 

d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i 

d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc 

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

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

Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

2.- (2018_rh_17)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Helena Gausí 

Justo (mat. 9100074) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, 

amb la categoria professional de Tècnica Superior en Psicologia, amb destinació a 

l’EAL (Equip d’Assessorament Laboral) del Departament d'Atenció i 

Assessorament de l’ Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, on ocupa el 

lloc de treball de Tècnic 3 (80.30.SS.20), i l’ activitat privada per compte propi de 

consulta de psicologia general sanitària. Supervisió i psicoteràpia. La dedicació 

professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal 

vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no 

coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 

l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que 

es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal 

de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 

d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i 

d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc 

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

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

Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

3.- (497/18)  DENEGAR l'autorització de la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Ivan 

Parras Vaquera (mat. 24443), amb la categoria professional d’agent de la Guàrdia 

Urbana de Barcelona, amb destí a la Divisió Seguretat i Investigació a la Unitat de 

Protecció (DSI UP) per a l’exercici d’una segona activitat privada per compte 

propi com a advocat generalista, pels motius que a continuació es relacionen i de 

conformitat amb l’informe proposta que consta a l'expedient. Primer.- L’exercici 

d’una segona activitat d’advocat generalista és contraria als límits i condicionants 

establerts en l’acord de la Comissió de Govern de 21 d’abril de 2016, publicat a la 

Gaseta Municipal de 10 de maig de 2016, perquè l’apartat d) de l’esmentat acord 

exclou l’exercici de determinades especialitats de dret atès que el seu exercici 

suposa un conflicte amb les competències i funcions de GUB. Segon.- La seva 

sol·licitud és contraria també a l’apartat d) subapartats a i b de l'acord de la 

Comissió de Govern de 21 d’abril de 2016 perquè l’exercici d’una segona 

activitat privada d’advocat a la seva destinació (DSI UP)  pot afectar o 

menyscabar la disponibilitat per complir els deures i funcions pròpies que te 

encomanades en la seva unitat, o tenir una especial posició de coneixement, 

informació i participació en assumptes de predestinada vocació judicial o tutela i 

sanció administrativa.  Tercer.- El lloc de treball d’agent de la GUB comporta la 
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percepció d’un factor d’incompatibilitat especial dins el complement específic  

(Taules retributives apartat 3 e)  GU, publicades a la Gaseta Municipal de 18 

d’octubre de 2018) cosa que és causa d’incompatibilitat per a l’exercici d’una 

segona activitat privada, segons disposa l’article 14 de la Llei 21/1987, de 26 de 

novembre, i així s’estableix també a l’Acord de Comissió de Govern de 21 d’abril 

de 2016. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

4.- (820/2018)  DENEGAR l'autorització de la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Eric 

Vives Celaya (mat. 72868) entre la seva activitat municipal com a funcionari de 

carrera, amb la categoria professional d’Agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona 

(lloc de treball GU C1 92.20), amb destinació a la Unitat Territorial 1 de Ciutat 

Vella, i l’activitat privada per compte propi per exercir de formador i preparador 

físic a funcionaris de la Guàrdia Urbana, Bombers i aspirants, perquè el lloc de 

treball d’agent de la GUB comporta la percepció d’un factor d’incompatibilitat 

dins el complement específic (Taules retributives, apartat 3 e) GU, i publicades a 

la Gaseta Municipal de 18 d’octubre de 2018) i, per tant, és causa 

d’incompatibilitat d’acord amb el que disposa l’article 14 de la Llei 21/1987, de 

26 de novembre, d'Incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la 

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

Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

5.- (942/2018)  CONVOCAR 300 places d´Auxiliar d´Administració General de 

l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, i APROVAR les 

bases que han de regir aquesta convocatòria.  DONAR compte de la present 

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

Seguretat i Prevenció. 

 

6.- (943/2018)  CONVOCAR 82 places de Subaltern/a de l’Ajuntament de Barcelona, 

mitjançant concurs oposició lliure, i APROVAR les bases que han de regir 

aquesta convocatòria. DONAR compte de la present resolució a la Comissió de 

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

 

7.- (944/2018)  CONVOCAR 136 places de Tècnic/a Mitjà/ana en Treball Social de 

l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, i APROVAR les 

bases que han de regir aquesta convocatòria. DONAR compte de la present 

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

Seguretat i Prevenció. 

 

8.- (945/2018)  CONVOCAR 49 places de Tècnic/a Mitjà/ana en Educació Social de 

l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, i APROVAR les 

bases que han de regir aquesta convocatòria. DONAR compte de la present 

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

Seguretat i Prevenció. 

 

9.- (947/2018)  CONVOCAR 31 places de Tècnic/a Mitjà/ana en Arquitectura de 

l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, i APROVAR les 

bases que han de regir aquesta convocatòria. DONAR compte de la present 

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

Seguretat i Prevenció. 



 

Ref:CG 1/19 

v.  10- 1- 2019 

 17: 39 

15 

 

 

10.- (948/2018)  CONVOCAR 12 places de Tècnic/a Mitjà/ana en Enginyeria de 

l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, i APROVAR les 

bases que han de regir aquesta convocatòria. DONAR compte de la present 

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

Seguretat i Prevenció. 

 

11.- (949/2018)  CONVOCAR 7 places de Tècnic/a Mitjà/ana en Biblioteconomia de 

l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, i APROVAR les 

bases que han de regir aquesta convocatòria. DONAR compte de la present 

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

Seguretat i Prevenció. 

 

12.- (950/2018)  CONVOCAR 52 places de Gestor/a d´Administració General de 

l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, i APROVAR les 

bases que han de regir aquesta convocatòria. DONAR compte de la present 

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

Seguretat i Prevenció. 

 

13.- (952/2018)  CONVOCAR 27 places de Tècnic/a Superior en Psicologia de 

l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, i APROVAR les 

bases que han de regir aquesta convocatòria. DONAR compte de la present 

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

Seguretat i Prevenció. 

 

14.- (953/2018)  CONVOCAR 12 places de Tècnic/a Superior en Art i Història de 

l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, i APROVAR les 

bases que han de regir aquesta convocatòria. DONAR compte de la present 

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

Seguretat i Prevenció. 

 

15.- (954/2018)  CONVOCAR 53 places de Tècnic/a Superior en Dret de l’Ajuntament de 

Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, i APROVAR les bases que han de 

regir aquesta convocatòria. DONAR compte de la present resolució a la Comissió 

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

 

16.- (955/2018)  CONVOCAR 5 places de Tècnic/a Superior en Pedagogia de 

l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, i APROVAR les 

bases que han de regir aquesta convocatòria. DONAR compte de la present 

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

Seguretat i Prevenció. 

 

17.- (956/2018)  CONVOCAR 28 places de Tècnic/a Superior en Informàtica de 

l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, i APROVAR les 

bases que han de regir aquesta convocatòria. DONAR compte de la present 

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

Seguretat i Prevenció. 
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18.- (957/2018)  CONVOCAR 13 places de Tècnic/a Superior en Organització de 

l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, i APROVAR les 

bases que han de regir aquesta convocatòria. DONAR compte de la present 

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

Seguretat i Prevenció. 

 

19.- (958/2018)  CONVOCAR 8 places de Tècnic/a Superior en Economia de 

l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, i APROVAR les 

bases que han de regir aquesta convocatòria. DONAR compte de la present 

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

Seguretat i Prevenció. 

 

20.- (959/2018)  CONVOCAR 1 plaça de Tècnic/a Superior en Ciències de l’Ajuntament 

de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, i APROVAR les bases que han 

de regir aquesta convocatòria. DONAR compte de la present resolució a la 

Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

21.- (960/2018)  CONVOCAR 2 places de Tècnic/a Superior en Arxivística de 

l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, i APROVAR les 

bases que han de regir aquesta convocatòria. DONAR compte de la present 

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

Seguretat i Prevenció. 

 

22.- (961/2018)  CONVOCAR 1 plaça de Tècnic/a Superior en Estadística de 

l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, i APROVAR les 

bases que han de regir aquesta convocatòria. DONAR compte de la present 

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

Seguretat i Prevenció. 

 

23.- (962/2018)  CONVOCAR 10 places de Tècnic/a Superior en Enginyeria de 

l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, i APROVAR les 

bases que han de regir aquesta convocatòria. DONAR compte de la present 

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

Seguretat i Prevenció. 

 

24.- (963/2018)  CONVOCAR 28 places de Tècnic/a Superior en Gestió de l’Ajuntament 

de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, i APROVAR les bases que han 

de regir aquesta convocatòria. DONAR compte de la present resolució a la 

Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció 

 

25.- (964/2018)  CONVOCAR 29 places de Tècnic/a Superior en Arquitectura de 

l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, i APROVAR les 

bases que han de regir aquesta convocatòria. DONAR compte de la present 

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

Seguretat i Prevenció. 

 

26.- (965/2018)  CONVOCAR  la cobertura del lloc de treball de Direcció 2 d’Innovació, 

Coneixement i Arts Visuals, adscrit a la Direcció de Cultura de Proximitat de 

l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), i APROVAR les bases que han de regir 

aquesta convocatòria (I.D. S 08004856). PUBLICAR aquest acord i l’annex a la 
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Gaseta Municipal, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web de 

l’Ajuntament de Barcelona. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, 

Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

27.- (984/2018)  CONVOCAR 17 places de Tècnic/a Superior en Informació de 

l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, i APROVAR les 

bases que han de regir aquesta convocatòria. DONAR compte de la present 

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

Seguretat i Prevenció 

 

28.- (18/123)  AUTORITZAR al Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, 

adscrit a l’Ajuntament de Barcelona, la contractació laboral temporal d’interinitat 

per vacant d’una persona amb la categoria de Tècnic/a Superior en Dret, del grup 

A1, per ocupar el lloc de treball de Responsable de l’Àrea Jurídico-

Administrativa, amb llicenciatura o grau universitari en Dret,  d’acord amb el que 

disposa l’apartat 22.2 de la Instrucció de la Comissió de Govern aprovada en 

sessió de 22 de desembre de 2016. 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

29.- (0065/19)  APROVAR les bases específiques de la XXXIII edició dels Premis 8 de 

març-Maria Aurèlia Capmany d'acord amb les Bases generals aprovades per la 

Comissió de govern, en sessió d'11 d'octubre de 2017, i publicades al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona en data 27 de novembre de 2017; 

CONVOCAR la XXXIII edició dels Premis 8 de març-Maria Aurèlia Capmany”, 

i FIXAR el termini de presentació de sol·licituds des del dia següent al de la 

publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona fins 

a l’1 de febrer de 2019; AUTORITZAR la despesa de 18.000,00 euros amb càrrec 

a la partida 0801-48101-23241 del pressupost de l’exercici  2019; PUBLICAR-

LES al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al web municipal, al Tauler 

d'Edictes de l'Ajuntament de Barcelona i a la Gaseta Municipal. 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

30.- (137/2018)  APROVAR el conveni de col·laboració entre Barcelona Activa, 

l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant el 

Districte d’Horta-Guinardó, per a la realització i desenvolupament del projecte 

“Punts d’Informació d’Ocupació de la Ciutat”, de conformitat amb la normativa 

reguladora dels expedients d’autorització de l’atorgament de convenis 

administratius amb altres administracions públiques i institucions aprovada per 

decret d’Alcaldia el 27 d’abril de 2011; FACULTAR el senyor Eduard Vicente 

Gómez, Gerent del Districte d’Horta-Guinardó per a la signatura del Conveni. 

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

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

31.- (17gu45)  APROVAR definitivament, a l’empara de 119.2 del Decret Legislatiu 

1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i 
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l’article 125.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament de la Llei d’urbanisme, el Projecte d’Estatuts i de Bases d’actuació per 

a la constitució de la Junta de Compensació del Polígon d’actuació urbanística per 

a la urbanització del camí de la Gírgola. APROVAR la constitució de la Junta de 

Compensació del Polígon d’actuació urbanística per a la urbanització del camí de 

la Gírgola, formalitzada mitjançant escriptura pública atorgada el 15 d’octubre de 

2018, davant el Notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, el Sr. Álvaro 

Marqueño Ellacuria, amb núm. 1840 del seu protocol. REQUERIR, els propietaris 

que no hagin sol·licitat la seva incorporació a la Junta perquè la sol·licitin, si ho 

volen, en el termini d’un mes des de la notificació d’aquest acord mitjançant escrit 

adreçat a l’Ajuntament de Barcelona o per qualsevol altre medi fefaent, tal i com 

estableix l’article 6.3 dels Estatuts. DESIGNAR representant d’aquesta 

Administració en l’òrgan rector de la Junta de Compensació, el Director de 

serveis de gestió urbanística de l’Institut municipal d’urbanisme, el Sr. Jaume 

Vidal i Pi. DONAR trasllat a la Direcció General d’Ordenació del Territori i 

Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya, de la documentació relacionada a l’article 192.1 del Reglament de la 

Llei d’urbanisme, als efectes de la inscripció, en el Registre d’Entitats 

Urbanístiques Col·laboradores, de la Junta de Compensació. PUBLICAR aquest 

acord al Butlletí Oficial de la Província, amb inserció del Projecte d’Estatuts i 

Bases d’actuació aprovats definitivament, i en un diari dels de més circulació de 

la província. NOTIFICAR-LO individualment a cadascun dels interessats en 

l’expedient. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i 

Mobilitat. 

 

32.- (5BC 2017/175) APROVAR inicialment el Projecte executiu per a la millora de diversos 

parcs i jardins de la ciutat de Barcelona. Lot 2 - Parc de l’Oreneta, al districte de 

Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, d’iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe 

Tècnic de Projecte (ITP) que figura a l'expedient administratiu i que aquests 

efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost d’1.865.306,35 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; i SOTMETRE’L a informació 

pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al 

de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en 

un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà 

examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 

 

Districte de Gràcia 

 

33.- (18g374)  DECLARAR improcedent, d’acord amb l’establert a l’apartat 4art lletra 

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

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

d’iniciar expedient d’expropiació per ministeri de la llei formulat pels Srs. Josep 

Maria Gras Balaguer, Maria Mercedes Gras Balaguer, Maria Montserrat Gras 

Balaguer, Xavier Maria Gras Balaguer, Maria Lourdes Gras Balaguer, Juan 

Ignacio Gras Balaguer, Luis Maria Gras Balaguer, Jorge Santiago Gras Balaguer , 

Maria Mónica Gras Balaguer, Maria Cecilia Gras Balaguer, Maria Clara Gras 

Balaguer, Francisco de Asís Gras Balaguer, Meritxell Gras Ribot, Albert Maria 

Gras Ribot, José María Gras Ribot, Immaculada Balaguer Julià, Marta Balaguer 
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Julià, Concepció Julià Daurella, Manuel Balaguer Julià, Elisabet Balaguer Julià, 

Oriol Balaguer Julià i Eulàlia Balaguer Julià, en relació a les finques 12 i 14 del 

ptge. Frígola qualificades de parcs i jardins de nova creació de caràcter local (clau 

6b) pel Pla Especial de Millora, Protecció i Reforma de la Vila de Gràcia, aprovat 

definitivament el 27 de febrer de 1986, pels motius que figuren a l’informe de la 

Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l’entitat pública empresarial Institut 

Municipal d’Urbanisme, de 28 de novembre de 2018, que a efectes de motivació 

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

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

34.- (7BD 2016/146) APROVAR inicialment l’Adaptació del Projecte executiu i estudi bàsic 

de seguretat i salut d’arranjament de l’espai lliure situat al carrer Alguer 33-35, al 

barri del Carmel, al districte d’Horta-Guinardó de Barcelona, d’iniciativa 

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

administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 

280.155,83 euros el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d'acord amb 

allò que preveu 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; i SOTMETRE a 

informació pública, durant el termini d'un mes mitjançant anunci al Butlletí 

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

examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 

 

Districte de Nou Barris 

 

35.- (8BC 2018/099) APROVAR definitivament el Projecte d’implantació d’elements de jocs 

singulars al Parc Central de Nou Barris, al Districte de Nou Barris de Barcelona, 

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

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

pressupost d'1.090.868,22 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; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de 

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

Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. 

 

36.- (8BD 2017/007) APROVAR definitivament el Projecte executiu per a la construcció 

d’una coberta i unes grades d’una pista esportiva i ampliació de vestuaris al CEM 

Guineueta, al Districte de Nou Barris, d’iniciativa municipal, d’acord amb 

l’Informe de Conformitat Tècnica del Projecte que figura a l’expedient 

administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 

2.851.789,68 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 Nou Barris 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. 
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37.- (8BD 2017/107) APROVAR definitivament el Projecte executiu de reurbanització del 

carrer Serrano, entre el carrer de Santa Matilde i l’avinguda de Borbó, al Districte 

de Nou Barris, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte 

que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, 

amb un pressupost de 928.303,92 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 

Nou Barris per a formalitzar el conveni;  PUBLICAR aquest acord al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler 

d’Anuncis de l’Ajuntament. 

 

38.- (8BD 2018/051) APROVAR definitivament el Projecte executiu de reurbanització dels 

carrers Llopis i Pla dels Cirerers, al Districte de Nou Barris, d’iniciativa 

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

administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost 

d'1.038.548,08 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 Nou Barris per a 

formalitzar el conveni; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de 

l’Ajuntament. 

 

Districte de Sant Martí 

 

39.- (18g386)  APROVAR inicialment, a l’empara de l’article 119.1 c) i 2 del Decret 

Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme, el Projecte de reparcel·lació de propietari únic, modalitat 

compensació bàsica, del Polígon d’actuació urbanística Passatge Saladrigas PA-4-

6, delimitat per la Modificació puntual del Pla general metropolità en l’àmbit del 

centre històric del Poblenou de Barcelona, aprovada definitivament per la 

Subcomissió d’urbanisme del municipi de Barcelona l’1 de juny de 2010, i 

donada conformitat al text refós per resolució del Director general d’urbanisme 

l’1 de desembre de 2010, i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 

núm. 5824 de 23 de febrer de 2011, presentat pel Sr. Narciso Juan Mercadal 

Orfilia, en nom i representació de l’entitat mercantil Pasaje Saladrigas, SL, entitat 

que ostenta la titularitat de la finca amb dret a aprofitament. SOTMETRE’L a 

informació pública pel termini d’un mes, per a al·legacions, mitjançant inserció 

d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris de més 

circulació de la província i al Tauler d’Edictes de la Corporació, i a audiència, pel 

mateix termini, a les persones interessades amb citació personal. 
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40.- (10BD2017/073) APROVAR definitivament el Projecte executiu de reurbanització de la 

plaça Josep Maria Huertas, al Districte de Sant Martí de Barcelona, d’iniciativa 

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

administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 

954.483,96 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; 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. 

 

b) Mocions 

 

  

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

a les dotze hores. 

 


