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Ref:CG 17/18 

 

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

Barcelona, el dia 10 de maig 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, 

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, Jaume Asens Llodrà i 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 10 hores. 

 

               Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 3 de maig 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 

  



Ref:CG 17/18 

v.  11- 5- 2018 

 10: 3 

2 

 

b) Propostes d'acord 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

1.- (265/2017)  RESOLDRE les al·legacions presentades durant el període d’informació 

pública de la modificació del Reglament d’honors i recompenses dels membres de 

la policia municipal i del servei d’extinció d’incendis, aprovat pel Plenari del 

Consell Municipal de 17 de setembre de 1976 (que es denominarà Reglament 

d’honors i recompenses dels membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del 

Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament), en el sentit que es desprèn 

de l’informe de 9 de març de 2018 i el seu annex II, que figuren a l’expedient. 

APROVAR definitivament la modificació de l’esmentat Reglament, amb les 

modificacions introduïdes. APROVAR amb caràcter inicial  la modificació dels 

articles 6 i 7  del mateix Reglament en el sentit i amb el text que figura a l’annex 

III, que es considerarà aprovada definitivament en cas que no es presenti cap 

esmena o al·legació durant el període d’informació pública. PUBLICAR els 

anteriors acords, als efectes jurídics respectius, al Butlletí Oficial de la Província 

de Barcelona i a la Gaseta Municipal. 

 

2.- (80/2018)  DESESTIMAR la sol·licitud de concessió de la medalla d’Honor al 

sofriment en la categoria d'or al membre de la Guàrdia Urbana de Barcelona amb 

núm. de matrícula 25603, atès que, d'acord amb els informes que figuren a 

l'expedient, no s'ha apreciat la concurrència dels requisits establerts a l'article 1 

del Reglament d’Honors i Recompenses dels membres de la Policia Municipal i 

del Servei d’Extinció d’Incendis, aprovat pel Consell Plenari de 17 de setembre de 

1976. 

 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

3.- (2016 SD 363 (57/2017) APROVAR l’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 aprovat per Decret de l’Alcaldia de 9 de gener de 2017 

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

qual té per objecte l’ampliació dels terminis establerts en l’esmentat conveni per a 

dur a terme  les operacions urbanístiques i patrimonials  per a la construcció d’uns 

nous equipaments penitenciaris. 

 

Districte de l'Eixample 

 

4.- (17pl16523)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l’escola 

bressol Londres, l'escola Mallorca i l'aparcament en subsòl, situat a l’illa 

delimitada pels carrers Londres, Villarroel, Paris i Comte d'Urgell, 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 
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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. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

5.- (17pl16510)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de 

l’equipament assistencial situat al carrer 60 núm. 9 de la Zona Franca, promogut 

per Barcelona d’Infraestructures Municipals SA / BIMSA, amb les modificacions 

respecte al document aprovat inicialment, a que fa referència l’informe de la 

Direcció de Serveis de Planejament que a efectes de motivació s’incorpora a 

aquest acord. 

 

Districte de Nou Barris 

 

6.- (18PL16534)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic de la plaça Sòller per a 

l’ampliació del casal de barri situat al barri de Porta, promogut per Barcelona 

d’Infraestructures Municipals SA / BIMSA, amb les modificacions respecte al 

document aprovat inicialment, a què fa referència l’informe de la Direcció de 

Serveis de Planejament, que a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord. 

 

Districte de Sant Martí 

 

7.- (17PL16505)  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 Ciutat Granada núm. 68, promogut 

per Inmobiliaria Castrejana SL; amb les modificacions a què fa referència 

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

motivació s’incorpora 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:  
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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Es modifica el redactat del punt num. 4: 

 

(17pl16523)   APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l’escola 

bressol Londres, l'escola Mallorca i l'aparcament en subsòl, situat a l’illa 

delimitada pels carrers Londres, Villarroel, Paris i Comte d'Urgell, d’iniciativa 

municipal a proposta del Consorci d’Educació de Barcelona; amb les 

modificacions respecte al document aprovat inicialment, a que fa referència 

l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament 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, informes que consten a l’expedient i a efectes de motivació 

s’incorporen a aquest acord. 

 

 

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 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

1.-   Memòria del Consell de Ciutat 2017 

 

2.-   Memòria de l'Oficina de Transparència i Bones Pràctiques 2016-2017 

 

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 

 

3.- (E.01.6004.18) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la 

concessió de l’ús privatiu de domini públic del local comercial ubicat a la finca 

municipal del carrer Avinyó 7, amb caràcter onerós i per un termini de deu anys, 
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amb la finalitat de poder continuar, com establiment emblemàtic, amb l’activitat 

de comerç tradicional d’espardenyeria; 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 l’ocupant del local senyor Joan Carles 

Tasies Martínez, amb efectes des de l’1 de gener de 2015, regularitzant els cànons 

meritats des d’aquella data fins l’efectiva formalització de la concessió, segons el 

calendari incorporat a l’expedient; 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 D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

4.- (02-2017CD25793) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 

obres de reforma de l’edifici de manteniment i magatzem (edifici 03) de l’Escola 

Industrial i de reforma interior de recintes de serveis i vestidors, amb renovació i 

condicionament tècnic (instal·lacions) realitzades a l’edifici situat al l’adreça del 

carrer Comte d’Urgell 191-215, emparades per l’admissió del Comunicat d’Obres 

02-2017CD25793 de 23 de juny de 2017; CONCEDIR a la Diputació de 

Barcelona (P-0800000B) la bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost de 

construccions, instal·lacions i obres generada en relació amb les obres indicades, 

donat que s’ajusten a allò establert en l’article 7 de la Ordenança Fiscal 2.1 per a 

l’exercici 2018, atès que es tracta d’unes obres d’interès i utilitat municipal, 

destinades a equipament comunitari, executades en terreny qualificat com 

equipament i promogudes per una entitat de caràcter públic; NOTIFICAR a 

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

pertinents. 

 

5.- (03-2015LL02723) DENEGAR a la CP de Gran Via de les Corts Catalanes, 278 la 

bonificació sol·licitada en data 20 de setembre de 2017, sobre la quota de l’Impost 

de Construccions, Instal·lacions i Obres per a la rehabilitació de façana posterior, 

reforços estructurals puntuals, millores d’accessibilitat i canvis de xarxa de 

sanejament sanitari, exp. 03-2015LL02723, atès que s’ha sol·licitat amb 

posterioritat a la tramitació del certificat final d’obres, que d’acord amb la pròpia 

sol·licitud es va emetre el 9 d'agost de 2016, i d’acord amb el que estableix l’art. 7 

de l’Ordenança Fiscal 2.1, aprovada pel Consell Plenari el 29 de desembre de 

2015, que disposa en el seu apartat 6è que “les sol·licituds que es presentin amb 

posterioritat a la finalització de les obres, construccions o instal·lacions es 

consideraran extemporànies. 

 

6.- (07-2017LL48827) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les 

obres consistents en l’afegit d’una passera de comunicació en un equipament 

sanitari-assistencial al carrer Sant Antoni Mª Claret, 167 i de conformitat amb 

l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2017; CONCEDIR a Fundació Privada Hospital 

de la Santa Creu i de Sant Pau la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost 

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

en data 8 de novembre de 2017 (07-2017LL48827), per a obres consistents en 

l’afegit d’una passera de comunicació de l’edifici en execució de l’Institut de 
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Recerca amb l’edifici de l’hospital; donat que s’ajusta a allò establert en l’article 

7è de l’esmentada ordenança, en tant que el titular de la llicència és una entitat 

sens ànim de lucre, es realitza en terrenys qualificats d’equipaments (clau 7a) i les 

obres acompleixen una evident funció social com és la d’equipament sanitari-

assistencial; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 

pertinents. 

 

7.- (18PL16561)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta 

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

Seixanta, al Barri del Raval, 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 indicant que el 

punt núm. 1 s’incorporarà a l’ordre del dia del Plenari del Consell Municipal i 

afegint el següent acord:  

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

 

Districte de Gràcia 

 

(18PL16547)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del PGM en sòls de la UA-5 i 

part de la UA-3 de l'MPGM en l'àmbit de l'avinguda de l'Hospital Militar 

Farigola, d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LA al públic pel termini d’un mes; 

SUSPENDRE, de conformitat amb l’article 73.2 del Text Refós de la Llei 

d’Urbanisme (TRLU) i d’acord amb les determinacions 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, les autoritzacions que habilitin l’enderroc 

de construccions, 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, en els àmbits 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, a l’empara de l’article 74.1 de 

l’esmentat text legal, que el termini de suspensió serà, com a màxim, de dos anys, 

a comptar des de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 

d’aquest acord; PRECISAR, de conformitat amb l’article 102.4 del Reglament de 

la Llei d’Urbanisme, que, no obstant això, 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. 

 

 

 



Ref:CG 17/18 

v.  11- 5- 2018 

 10: 3 

7 

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 

 

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.- BASA (BA 12/18) Resolució del President i la Directora General de Barcelona Activa 

SAU SPM, de 3 de març de 2018, que INICIA l’expedient de contractació dels 

serveis de manteniment global dels edificis de Barcelona Activa, amb 

incorporació d’objectius d’eficiència social i divisió en 2 lots; APROVA el plec 

de clàusules per un pressupost de licitació de 768.321,11 euros IVA inclòs i un 

valor estimat d'1.396.947,48 euros sense IVA i CONVOCA la licitació per 

procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària. 

 

2.- BASA (BA 32/18) Resolució de la Directora General de Barcelona Activa SAU SPM, de 

26 d’abril de 2018, que INICIA l’expedient de contractació dels serveis de 

dinamització de la comunitat d’incubació i d’informació en el centre municipal de 

referència en innovació socioeconòmica, amb incorporació d’objectius 

d’eficiència social i divisió en 2 lots; APROVA el plec de clàusules per un 

pressupost de licitació de 273.730,45 euros IVA inclòs i un valor estimat de 

595.457,83 euros sense IVA i CONVOCA la licitació per procediment obert 

subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària. 

 

3.- BASA (BA 69/17) Resolució del President i la Directora General de Barcelona Activa 

SAU SPM, de 6 de març de 2018, que ADJUDICA el contracte de 

subministrament de software assurance de les llicències Microsoft per a Barcelona 

Activa a l’empresa SEIDOR SA pel preu màxim d'1.144.825,26 euros IVA inclòs, 

d’acord amb els preus unitaris oferts, per haver presentat l’oferta admesa més 

avantatjosa econòmicament i que dóna compliment a la totalitat dels requeriments 

previstos en els plecs reguladors. 
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b) Informes 

 

S’ha informat la Memòria de l'Oficina de Transparència i Bones Pràctiques 2016-

2017. 

 

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.-   INFORMAR  favorablement les actuacions d’inversions relacionades en 

el document de 10 de maig de 2018. 

 

2.- (2018/166)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, 

els ajuntaments de Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei, 

Cerdanyola del Vallès i el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola per 

al Projecte comú "Alimentem Collserola" de promoció de la transició 

agroecològica a Collserola 2018-2020, per a promoure la transformació del 

sistema alimentari de la zona d'influència del Parc Natural, que inclou el territori 

dels nou municipis que formen part del Parc, per fer-lo més equitatiu i sostenible. 

AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 19.000,00 euros amb càrrec de la 

partida 0702 46733 49312 a favor del Consorci del Parc Natural de la Serra de 

Collserola com a contribució de l’Ajuntament de Barcelona al Projecte, distribuït 

en l'import de 7.000,00 euros en 2018, 7.000,00 euros en 2019 i 5.000,00 euros en 

2020, en els últims dos anys condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient 

en cada exercici. FACULTAR el Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i 

Solidària i Consum per a la seva signatura. DONAR-NE compte a la Comissió 

d'Economia i Hisenda 

 

3.- (DP-2018-27048) DEIXAR sense efecte l’acord de la Comissió de Govern adoptat en data 

22 de març de 2018, relatiu a l’autorització de la substitució del contracte 

d’assegurança de caució amb la companyia Millenium Insurance Company LTD 

amb NIE N0066716B, dipòsit 102.141, d’import 1.000.000,00 euros, constituït el 

13 de març de 2013 per la societat Marina Port Fòrum SL (abans Marina Premià, 

SL), amb NIF B62147640,  per garantir les seves obligacions respecte la cessió 

del dret d’ús per a la gestió i explotació del Port esportiu de Sant Adrià (Port 

Fòrum), per un nou contracte d’assegurança de caució amb la companyia CBL 

Insurance Europe Designated Activity Company pel mateix import, concepte i 

obligacions, atès que d’acord amb els informes de la Dirección General de 

Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economia, Industria y 

Competitividad, de 4 d’abril de 2018 i de la Tresoreria Municipal de 25 d’abril de 

2018,  la nova garantia no reuneix els requisits de solvència requerits per a la 

constitució d’assegurances de caució; REQUERIR Marina Port Fòrum SL perquè 

en el termini de 10 dies a comptar des de la notificació de la present resolució, 
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procedeixi a acreditar la vigència del contracte d’assegurança de caució amb la 

companyia Millenium Insurance Company LTD amb NIE N0066716B, d’import 

1.000.000,00 euros, constituït el 13 de març de 2013, o altrament procedeixi a 

constituir en el mateix termini una nova garantia que garanteixi l’objecte 

contractual amb els requisits de solvència exigits per la normativa aplicable. 

 

4.- (2018/234)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

i el Centre d'Estudis per la Pau J.M. Delàs pel projecte “Consolidant la ciutat de 

pau, reforçant l'Oficina IPB-GCOMS a Barcelona” que instrumenta l'atorgament 

d'una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, de 

conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les 

subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 40.000,00 euros, que 

representa el 45,63% del projecte, que té un import de 87.670,84 euros. 

AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 40.000,00 euros, amb 

càrrec a la partida 48742/23291/0701 a favor del Centre d´Estudis per la Pau J.M 

Delàs amb CIF G65298887. REQUERIR les entitats beneficiàries per tal que en 

un termini no superior a tres mesos de la finalització del projecte presenti la 

justificació de l'aplicació dels fons rebuts, mitjançant la presentació de l'informe 

d´auditor, d'acord amb allò establert al pacte 5è del conveni. FACULTAR el 

Primer Tinent d´Alcaldia, Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del 

conveni. 

 

5.- (3–079/2018)  APROVAR l’expedient núm. 3-079/2018 de modificacions de crèdit, 

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

Barcelona de l’exercici 2018, d’import 464.874,72 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. 18050291; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 

Municipal. 

 

 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 

6.- (2170424)  PRORROGAR el termini de presentació de sol·licituds de participació al 

Premi Ignasi Fina fins al dia 12 de juliol de 2018. 

 

7.- (20150177)  APROVAR la modificació del conveni subscrit entre Bloomberg Family 

Foundation, Inc. i l’Ajuntament de Barcelona, sobre les condicions d’atorgament i 

acceptació del “Mayors Challenge Award”, per a realitzar el projecte d’Innovació 

social Vincles BCN. 

 

8.- (4SD/18)  APROVAR el Conveni marc entre l’Ajuntament de Barcelona i la 

Universitat de Barcelona per a desenvolupar el Projecte “Barcelona i Universitat: 

un objectiu comú”, d'acord amb el document obrant a l'expedient. 

 

9.- (5SD/18)  APROVAR el Conveni marc entre l’Ajuntament de Barcelona i la 

Universitat Autònoma de Barcelona per a desenvolupar el Projecte “Barcelona i 

Universitat: un objectiu comú”, d'acord amb el document obrant a l'expedient. 
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10.- (6SD/18)  APROVAR el Conveni marc entre l’Ajuntament de Barcelona i la 

Universitat Oberta de Catalunya per a desenvolupar el Projecte “Barcelona i 

Universitat: un objectiu comú”, d'acord amb el document obrant a l'expedient. 

 

11.- (7SD/18)  APROVAR el Conveni marc entre l’Ajuntament de Barcelona i la 

Universitat Politècnica de Catalunya per a desenvolupar el Projecte “Barcelona i 

Universitat: un objectiu comú”, d'acord amb el document obrant a l'expedient. 

 

12.- (8SD/18)  APROVAR el Conveni marc entre l’Ajuntament de Barcelona i la 

Universitat Pompeu Fabra per a desenvolupar el Projecte “Barcelona i 

Universitat: un objectiu comú”, d'acord amb el document obrant a l'expedient. 

 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

13.- (1100/17)  Primer.- APROVAR, de conformitat amb l’article 109.2 de la Llei 

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

administracions públiques, la correcció d’errades advertides en el Decret de 30 de 

novembre de 2017 pel qual es regula el procediment d’emissió del document de 

veïnatge, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona d’1 de 

desembre de 2017, en els termes que s’indiquen en el document adjunt. Segon.- 

APROVAR inicialment la modificació del Decret de 30 de novembre de 2017 pel 

qual es regula el procediment d’emissió del document de veïnatge en els termes 

que s’indiquen en el document adjunt. Tercer.- SOTMETRE la modificació a què 

fa referència l’apartat Segon d’aquest acord a un període d’informació pública de 

trenta dies hàbils, de conformitat amb l’article 112 del Reglament orgànic 

municipal; i, en cas que transcorri el termini esmentat sense que s’hagin presentat 

al·legacions, TENIR-LA per aprovada definitivament i procedir a publicar-la en el 

Butlletí Oficial de la Província, i també en la Gaseta municipal de Barcelona i en 

el web municipal. 

 

14.- (685/2018)  APROVAR, de conformitat amb els articles 9.1.j) i 59 de la Llei 

19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern, les Cartes de Serveis dels Districtes de Barcelona; PUBLICAR-LES al 

Butlletí Oficial de la Província, a la Gaseta Municipal i al Portal de transparència 

del web de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

Districte de les Corts 

 

15.- (180200001)  INICIAR, d'acord amb els articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic, l'expedient de contractació de 

concessió de serveis que té per objecte la gestió i explotació dels serveis públics 

de promoció, dinamització i organització de les activitats de caire cultural, artístic, 

sociocultural en el Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart” amb mesures de 

contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 18C00002, situat al carrer 

Comandant Benítez núm. 6 del Districte de les Corts per al període comprès entre 

l’1 de juliol de 2018 fins al 30 de juny de 2021, vist l'informe de la Direcció de 
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Serveis a les Persones del Districte que s'adjunta, el qual justifica la idoneïtat i la 

necessitat del contracte. AUTORITZAR la despesa d'aquest contracte per un 

import de 538.788,88 euros, amb càrrec als pressupostos i les partides indicats en 

aquest mateix document. Atès que el present contracte comporta despeses de 

caràcter plurianual, la seva autorització o realització se subordina al crèdit adequat 

i suficient que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos 

municipals. APROVAR el plec de clàusules administratives particulars, el plec de 

prescripcions tècniques i els seus annexes, de conformitat amb el que estableixen 

els articles 121-123 de la Llei de Contractes del Sector Públic. PROCEDIR a la 

convocatòria per tramitació ordinària, la licitació mitjançant el procediment obert 

per a l’adjudicació del contracte esmentat d'acord amb el que disposen els articles 

135, 156 i 158  de la Llei de Contractes del Sector Públic, durant el termini de 15 

dies naturals a partir del dia següent a la publicació del corresponent anunci al 

Perfil del Contractant. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, 

Cultura i Esports. 

 

16.- (18-1100005) APROVAR les bases específiques que han de regir la convocatòria per a 

l’any 2018 del concurs de Cartells de la Festa Major de les Corts; AUTORITZAR 

la despesa màxima de 1.000,00 euros, que anirà amb càrrec del codi econòmic 

48101, programa 33811, del pressupost de l'any 2018, per fer front a la disposició 

i lliurament d'aquest premi; CONVOCAR el concurs de Cartells de la Festa Major 

de les Corts de l’any 2018, de conformitat amb les bases generals reguladores 

aprovades definitivament; ORDENAR la publicació de la convocatòria i de les 

bases específiques del concurs de cartells de la Festa Major de les Corts de l’any 

2018, mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona, del tauler d’edictes electrònic i en el web del Districte de 

les Corts; ESTABLIR, de conformitat amb les bases específiques, un termini de 

presentació de quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació 

de l'anunci corresponent al  Butlletí Oficial de la Província. 

 

Districte de Sant Andreu 

 

17.- (09-CONV-563.1/2018) APROVAR l’addenda al Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament 

de Barcelona-Districte de Sant Andreu i l’Associació Societat per a la festa de 

Sant Antoni Abat de Sant Andreu de Palomar, per al Centre d’Interpretació dels 

Tres Tombs, segons el programa d’activitats presentat, amb vigència per a tota 

l’anualitat 2018. ATORGAR una subvenció nominativa mitjançant concessió 

directa, a favor de l’associació Societat per a la festa de Sant Antoni Abat de Sant 

Andreu de Palomar, amb NIF G60429107, per un import de 36.000,00 euros, 

equivalent al 100% del cost del projecte, i una durada des de l'1 de gener de 2018 

fins al 31 de desembre de 2018, d’acord amb l’establert als articles 22.2.a) i 28, 

ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l'art. 

6.1 a) de la normativa general de subvencions de l’Ajuntament; AUTORITZAR i  

DISPOSAR la despesa de 36.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 

48536/33411  a l’associació Societat per a la festa de Sant Antoni Abat de Sant 

Andreu de Palomar, amb NIF G60429107, per subvencionar l'execució del 

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

2019, presenti la justificació dels fons rebuts en la forma establerta en l’addenda 

del conveni, d’acord amb el que estableix l’article 10è de la Normativa general de 
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subvencions de l’Ajuntament de Barcelona. FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz, 

regidora del Districte de Sant Andreu, per a la signatura de l’esmentada addenda 

al conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin. 

 

Districte de Sant Martí 

 

18.- (20174029)  ANUL·LAR parcialment l'autorització de despesa per un import de 

1.800,00 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest 

mateix document, atès que ha quedat deserta la categoria El Cistell de la X Edició 

del Certamen Literari "Paraules a Icària". 

 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

19.- (18SD0110)  APROVAR les característiques i requisits de la identificació física dels 

cicles, cicles de més de dues rodes i vehicles de mobilitat personal, d’acord amb 

el previst pels articles 14.9 i 14 ter 4 b) de l’Ordenança de circulació de vianants i 

vehicles de Barcelona, segons amb la proposta de la gerència adjunta de mobilitat 

i infraestructures de 2 de maig de 2018 que s’incorpora a l’expedient; PUBLICAR 

al Butlletí Oficial de la Província i a la Gaseta Municipal. 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

20.- (1BD 2017/111) APROVAR definitivament el Projecte de millora del Clavegueram al 

Districte de Ciutat Vella: pg. Pujades, avda. Francesc Cambó (Barri de Sant Pere, 

Santa Caterina i la Ribera), carrer Avinyó (Barri Gòtic) i carrer Hospital (Barri del 

Raval), al Districte de Ciutat Vella 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'1.011.728,50 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), 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. 

 

21.- (1BD 2016/201) APROVAR definitivament el Projecte de reurbanització del carrer 

Comerç entre el carrer Princesa i el carrer Fusina, al Districte de Ciutat Vella 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'1.636.095,23 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), 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. 
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Districte de Sants-Montjuïc 
 

22.- (3 BD 2017 076) APROVAR definitivament el Projecte per a la instal·lació d’un conjunt 

d’ascensors al barri del Polvorí, al Districte de Sants-Montjuïc a Barcelona, 

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

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

pressupost de 851.374,01 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, 

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

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

Catalunya; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de 

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

i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
 

23.- (5BD 2017/085) APROVAR definitivament el Projecte executiu de reurbanització del 

carrer Balmes entre la plaça Molina i la plaça Joaquim Folguera, al Districte de 

Sarrià – Sant Gervasi 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 8.744.313,13 euros, el 21% de l’impost 

del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

Municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); RESOLDRE les 

al·legacions presentades, d’acord amb l’informe Resposta de l’Al·legació que 

s’inclou dins l’expedient administratiu i aquests efectes es dóna per reproduït; 

NOTIFICAR-HO als interessats en aquest procediment; APROVAR les bases del 

conveni de cessió d'ús de les instal·lacions d'energia elèctrica i de constitució de 

la servitud de pas aeri/subterrani de línies de Baixa Tensió i Mitjà Tensió a favor 

d'Endesa Distribución Eléctrica, SL que inclou el projecte executiu, FACULTAR 

el Gerent del Districte de Sarrià-Sant Gervasi per aprovar i formalitzar els 

convenis específics que apliquin les circumstancies concretes a les bases 

esmentades, d'acord amb l'article 16.k de la Carta municipal de Barcelona i la Llei 

24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; PUBLICAR aquest acord al 

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

circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de 

l’Ajuntament; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de 

l’actuació. 

 

Districte de Nou Barris 
 

24.- (8BD 2017/037) APROVAR definitivament el Projecte executiu de consolidació 

estructural de l’església de Sant Rafael, 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 d'1.761.424,85 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), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; 

i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 
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Districte de Sant Andreu 

 

25.- (9BD 2017/158) APROVAR definitivament el Projecte executiu de la Segona Fase de 

remodelació del Camp de futbol Narcís Sala, al Districte de Sant Andreu de 

Barcelona, 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 834.745,23 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), 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 onze hores i trenta minuts. 

 


