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ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió de 10 d'octubre de 2019

A la nova Sala de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el 10
d'octubre  de  2019,  s’hi  reuneix  la  COMISSIÓ DE  GOVERN en  sessió  ordinària,  sota  la
presidència de l’Excma. Sra. Ada Colau Ballano. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims.
Srs.: Jaume Collboni Cuadrado, Laia Bonet Rull, Laura Pèrez Castaño, Albert Batlle
Bastardas, Joan Subirats Humet, Jordi Martí Grau, Lucia Martín González, Eloi Badia
Casas, Jordi Rabassa Massons, Marc Serra Solé, Gemma Tarafa Orpinell, Montserrat
Ballarín Espuña, David Escudé Rodríguez, Francesc Xavier Marcé Carol i Maria Rosa
Alarcón Montañés, assistits pel Secretari General, el Sr. Jordi Cases Pallarès, que
certifica.

Excusen la seva absència les Imes. Sres.: Janet Sanz Cid i Margarita Mari Klose.

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

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

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 DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

1. – (20190117)  APROVAR  l’expedient  20190117  de  reconeixement  de  crèdit  atesa  la
necessitat  de  regularitzar  les  despeses  a  favor  de  l'Agència  de  l’Habitatge  de
Catalunya, amb CIF Q0801820B, per import de 921,93 euros, i a favor de l'Institut
Català del Sòl, amb CIF Q0840001B, per import de 10.640,19 euros, despeses
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realitzades  l’any  2016  i  2017,  respectivament,  i  no  reconegudes  en  l’exercici  que  li
corresponien.  AUTORITZAR, DISPOSAR i  RECONÈIXER l’obligació de la  despesa per un
import  de  921,93  euros,  a  favor  l’Agència  de  l’Habitatge  de  Catalunya,  amb  CIF
Q0801820B,  i  per  un  import  de  10.640,19  euros,  a  favor  de  l’Institut  Català  del  Sòl,
amb CIF Q0840001B, ambdues despeses a càrrec al pressupost i partida indicats en
aquest mateix document.

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

2. – (01 OOFF2020) APROVAR provisionalment la modificació per a l'exercici de 2020 i
successius de les Ordenances fiscals següents: Ordenança fiscal general; núm. 1.1.
Impost sobre béns immobles; núm. 1.2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica;
núm. 1.3. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana; núm.
1.4. Impost sobre activitats econòmiques; núm. 2.1. Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres; núm. 3.1. Taxes per serveis generals; núm. 3.2. Taxes per serveis
de prevenció, extinció d'incendis i salvament; núm. 3.3. Taxes per serveis urbanístics;
núm. 3.4.Taxes per serveis relatius a sacs i contenidors de runa i altres serveis
mediambientals; núm. 3.5. Taxes de clavegueram; núm. 3.6. Taxes de mercats; núm.
3.7. Taxes pels serveis de registre, prevenció i intervenció sanitària relatius a animals
de companyia; núm. 3.8. Taxes per prestacions de la Guàrdia Urbana i circulacions
especials; núm. 3.10. Taxes per la utilització privativa del domini públic municipal i la
prestació d'altres serveis; núm. 3.11. Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament
especial  del  domini  públic  municipal,  a  favor  d’empreses  explotadores  de  serveis  de
subministraments d’interès general;  núm. 3.12.  Taxes per  l’estacionament regulat  de
vehicles a la via pública; núm. 3.13. Taxes per serveis culturals; núm. 3.14. Taxes per
serveis especials d'enllumenat públic; núm. 3.15. Taxes per la utilització privada del
funcionament de les fonts ornamentals; núm. 3.16. Taxes per la utilització privativa o
l’aprofitament especial  del  domini  públic municipal,  a favor d’empreses explotadores
de serveis de telefonia mòbil; núm. 3.17 Taxes per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport
d’energia  elèctrica,  gas,  agua,  i  hidrocarburs;  núm.  4.  Contribucions  especials;
Categories fiscals de les vies públiques de la Ciutat; SOTMETRE les esmentades
Ordenances fiscals a informació pública per un termini de trenta dies hàbils,
comptadors  des  de  l’endemà  de  la  seva  publicació  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província,
dins  dels  quals  els  interessats  podran  examinar  l’expedient  i  presentar  les
reclamacions que estimin oportunes. TENIR PER APROVADA DEFINITIVAMENT la
modificació de les ordenances fiscals en el supòsit que no es presentin reclamacions.

3. – (F-1903)  APROVAR el  Pla  Econòmic  i  Financer  Consolidat  2019-2020  de  l’Ajuntament
de Barcelona (Exp. F-1903) que consta a l'expedient, en virtut de Llei Orgànica 2/2012,
de  27  d’abril,  d’Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera;  i  la  seva  tramesa
als òrgans competents de la tutela financera de l’Ajuntament de Barcelona per la seva
aprovació.

4. – (2019/414)  APROVAR   l’expedient  2019/414  de  reconeixement  de  crèdit  per  un
import de 260,57 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de
CAIXABANK,S.A.  amb  CIF  A08663619  i  no  reconegudes  en  l’exercici  que  li

 



CG 33/19 3/34

corresponien. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un
import de 260,57 euros, amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix
document, a favor de CAIXABANK,SA, amb CIF A08663619.

5. – (E.07.6025.17) DESESTIMAR les al·legacions presentades pel Grup Municipal del Partit
Popular  de  Catalunya  a  l’Ajuntament  de  Barcelona;  DESESTIMAR  les  al·legacions
primera i  segona i  ESTIMAR l’al·legació tercera presentada per l’Associació de Veïns i
Veïnes  de  Sant  Andreu  de  Palomar  en  el  tràmit  d’informació  pública  de  la  cessió
gratuïta a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) de la
finca  municipal  resultant  UP1  de  l’Operació  jurídica  complementaria  del  Projecte  de
reparcel·lació,  en  la  modalitat  de  compensació  bàsica,  del  Projecte  d’actuació
urbanística  del  Pla  de  Millora  Urbana  de  la  Zona  d’Actuació  LCR  –  La  Clota
reordenació,  situada  a  l’Av.  de  l’Estatut  de  Catalunya  núm.  15-17,  aprovada  pel
Plenari del Consell Municipal, en sessió de 29 de març de 2019, per a destinar-la a la
construcció  d’un  edifici  d’habitatges  de  protecció  oficial  en  règim  de  lloguer  i  de
venda en dret de superfície, en els termes que resulten dels informes de la Direcció
de Serveis Jurídics, Gestió del Patrimoni i Contractació de l’IMHAB, de 28 d’agost i de
27  de  setembre  de  2019,  que  s’adjunten  a  efectes  de  motivació;  i  com  a
conseqüència, TENIR per aprovada la cessió; FORMALITZAR la cessió, fent esment de
l’afectació de la finca a la dita finalitat garantida amb clàusula de reversió automàtica
en els termes de l’article 50 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals; i FACULTAR
l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i
executar el present acord.

6. – (DP-2018-27218) DECLARAR, a l'empara de l'article 20 del Decret 336/1988, de 17
d’octubre,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  del  Patrimoni  dels  Ens  Locals,  desafectada
del  domini  públic  la  finca  de  propietat  municipal  situada  a  l’avinguda  Vallcarca  núm.
200-220;  ADSCRIURE  al  Patrimoni  Municipal  d’Urbanisme  la  finca  desafectada;
CONSTITUIR  respecte  l’esmentada  finca  un  dret  real  de  superfície  a  favor  de  la
Generalitat de Catalunya, per un termini de setanta-cinc anys i amb caràcter gratuït,
per a destinar-la a la ubicació i gestió de l’Institut d’Educació Secundària Vallcarca per
tal de cobrir les necessitats en educació obligatòria; SOTMETRE l'expedient a
informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions
o al·legacions, tenir per aprovat definitivament el present acord; FORMALITZAR el
dret de superfície d'acord amb les condicions del document annex, que s'aprova;
INSCRIURE'L en el Registre de la Propietat; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de
totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.

7. – (DP-2019-27369) DESESTIMAR les al·legacions primera i  segona i  ESTIMAR l’al·legació
tercera presentades pel Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya en
l’Ajuntament  de  Barcelona;  DESESTIMAR les  al·legacions  primera  i  segona  i  ESTIMAR
l’al·legació  tercera  presentades  per  l’Associació  de  Veïns  i  Veïnes  de  Sant  Andreu  de
Palomar en el tràmit d’informació pública de la cessió gratuïta a l’Institut Municipal de
l’Habitatge  i  Rehabilitació  de  Barcelona  (IMHAB)  de  la  finca  de  propietat  municipal
situada a la Gran Via de les Corts Catalanes núm. 832-838, acordada per aquest
Plenari en sessió de 29 de març de 2019, per a destinar-la a la construcció d’un edifici
d’habitatges  amb  protecció  oficial  en  règim  de  lloguer  i  dret  de  superfície,  en  els
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termes que resulten dels informes de la Direcció de Serveis Jurídics, Gestió del
Patrimoni  i  Contractació  de  l’IMHAB  de  23  de  juliol  i  de  27  de  setembre  de  2019,
respectivament,  que s’adjunten a efectes de motivació;  i  com a conseqüència,  TENIR
per aprovada la cessió; FORMALITZAR la cessió, fent esment de l’afectació de la finca
a la dita finalitat garantida amb clàusula de reversió automàtica en els termes de
l’article  50  del  Reglament  al·ludit;  i  FACULTAR  l'Alcaldia  per  a  realitzar  totes  les
actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.

8. – (DP-2019-27371) DESESTIMAR les al·legacions presentades pel Grup Municipal del
Partit  Popular  de  Catalunya  en  l’Ajuntament  de  Barcelona;  DESESTIMAR  les
al·legacions  primera  i  segona  i  ESTIMAR  l’al·legació  tercera  presentades  per
l’Associació  de  Veïns  i  Veïnes  de  Sant  Andreu  de  Palomar  en  el  tràmit  d’informació
pública  de  la  cessió  gratuïta  a  l’Institut  Municipal  de  l’Habitatge  i  Rehabilitació  de
Barcelona (IMHAB) de la finca de propietat municipal situada al carrer Rossend Arús
núm. 36-38, acordada per aquest Plenari en sessió de 29 de març de 2019, per tal de
dur a terme una rehabilitació integral de la construcció existent, en els termes que
resulten dels informes de la Direcció de Serveis Jurídics, Gestió del Patrimoni i
Contractació  de  l’IMHAB  de  23  de  juliol  i  27  de  setembre  de  2019,  respectivament,
que s’adjunten a  efectes  de motivació;  i  com a conseqüència,  TENIR per  aprovada la
cessió; FORMALITZAR la cessió, fent esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat
garantida  amb  clàusula  de  reversió  automàtica  en  els  termes  de  l’article  50  del
Reglament al·ludit; AUTORITZAR a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de
Barcelona  a  licitar  i  constituir  un  dret  real  de  superfície,  respecte  l’esmentada  finca,
per un termini de setanta cinc anys, prorrogable per quinze més, a favor de
cooperatives  d’habitatge,  per  tal  de  dur  a  terme  una  rehabilitació  integral  de  la
construcció  existent,  transmetre  el  dret  d’ús  dels  habitatges  rehabilitats  i
desenvolupar un projecte de cohabitatge,  reservant-se l’IMHAB la titularitat  del  local
en planta baixa, la rehabilitació del qual abonarà a la cooperativa adjudicatària, així
com  a  percebre,  en  el  seu  cas,  l’import  que  es  determini  en  concepte  de
contraprestació, formalitzant tots els documents públics i privats necessaris per a la
seva instrumentalització, tot això amb subjecció als principis de la contractació
pública; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions encaminades a
concretar, clarificar i executar el present acord.

9. – (DP-2019-27414) DESESTIMAR les al·legacions primera i segona i ESTIMAR les
al·legacions tercera i quarta presentades pel Grup Municipal del Partit Popular de
Catalunya  de  l’Ajuntament  de  Barcelona;  DESESTIMAR  les  al·legacions  primera  i
segona i ESTIMAR l’al·legació tercera presentades per l’Associació de Veïns i Veïnes de
Sant  Andreu  de  Palomar  en  el  tràmit  d’informació  pública  de  la  cessió  gratuïta  a
l’Institut  Municipal  de  l’Habitatge  i  Rehabilitació  de  Barcelona  (IMHAB)  de  la  finca
1F07a de propietat municipal situada amb front al carrer Mossén Amadeu Oller
ubicada al Complex de Can Batlló, acordada per aquest Plenari en sessió de 29 de
març  de  2019,  per  a  destinar-la  a  la  construcció  d’un  edifici  d’habitatges  amb
protecció oficial en règim de venda de dret de superfície, de conformitat amb els
informes de la Direcció de Serveis Jurídics, Gestió del Patrimoni i Contractació de
l’IMHAB de 30 de juliol i de 27 de setembre de 2019, respectivament, que s’adjunten
a efectes de motivació; i com a conseqüència, TENIR per aprovada la cessió;
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FORMALITZAR  la  cessió,  fent  esment  de  l’afectació  de  la  finca  a  la  dita  finalitat
garantida  amb  clàusula  de  reversió  automàtica  en  els  termes  de  l’article  50  del
Reglament al·ludit; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions
encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.

10. – (DP-2019-27415) DESESTIMAR les al·legacions presentades pel Grup Municipal del
Partit  Popular  de  Catalunya  de  l’Ajuntament  de  Barcelona;  DESESTIMAR  les
al·legacions  primera  i  segona  i  ESTIMAR  l’al·legació  tercera  presentades  per
l’Associació  de  Veïns  i  Veïnes  de  Sant  Andreu  de  Palomar  en  el  tràmit  d’informació
pública  de  la  cessió  gratuïta  a  l’Institut  Municipal  de  l’Habitatge  i  Rehabilitació  de
Barcelona (IMHAB) de la finca municipal situada al carrer Badajoz núm. 11-15, que es
correspon amb la Finca Resultant núm. 4 del Projecte de Reparcel·lació del Polígon
d’Actuació  del  Pla  de  Millora  Urbana  de  l’illa  delimitada  dels  carrers  d’Àvila,  del
Doctor  Trueta,  de  Badajoz  i  de  l’avinguda  Icària,  aprovada  pel  Plenari  del  Consell
Municipal, en sessió de 29 de març de 2019, per a licitar i constituir un dret de
superfície a favor d’un tercer promotor per tal que promogui la construcció i la gestió
d’una promoció d’habitatges amb protecció oficial  destinada a lloguer assequible,  en
els termes que resulten dels informes de la Direcció de Serveis Jurídics, Gestió del
Patrimoni  i  Contractació  de  l’IMHAB,  de  22  de  juliol  i  de  27  de  setembre  de  2019,
respectivament,  que s’adjunten a efectes de motivació;  i  com a conseqüència,  TENIR
per aprovada la cessió; FORMALITZAR la cessió, fent esment de l’afectació de la finca
a la dita finalitat garantida amb clàusula de reversió automàtica en els termes de
l’article  50  del  Reglament  del  Patrimoni  dels  Ens  Locals;  i  FACULTAR  l'Alcaldia  per  a
realitzar totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present
acord.

11. – (DP-2019-27416) DESESTIMAR les al·legacions presentades pel Grup Municipal del
Partit  Popular  de  Catalunya  de  l’Ajuntament  de  Barcelona;  DESESTIMAR  les
al·legacions  primera  i  segona  i  ESTIMAR  l’al·legació  tercera  presentades  per
l’Associació  de  Veïns  i  Veïnes  de  Sant  Andreu  de  Palomar  en  el  tràmit  d’informació
pública  de  la  cessió  gratuïta  a  l’Institut  Municipal  de  l’Habitatge  i  Rehabilitació  de
Barcelona (IMHAB) de les finques municipals identificades com a Finca Resultant núm.
R4-e del Projecte de reparcel·lació del PAU 2 de la MPGM de les Casernes de Sant
Andreu i Sector III de la Modificació del PGM de Sant Andreu-Sagrera, i la identificada
com Finca 1F07b del Polígon d’Actuació 1 del Sector 1 i Polígon d’Actuació 2 del Sector
2 de la MPGM en l’àmbit discontinu Batlló-Magòria (Unitat de Projecte 5b), amb front
al carrer Constitució 43, acordada per aquest Plenari en sessió de 29 de març de 2019
per  a  destinar-les  a  la  construcció  d’edificis  d’habitatges  de  protecció  en  règim  de
lloguer,  en  el  marc  de  la  promoció  del  model  d’habitatge  cooperatiu,  mitjançant  les
corresponents licitacions dels diferents projectes de cohabitatge, en els termes que
resulten dels informes de la Direcció de Serveis Jurídics, Gestió del Patrimoni i
Contractació de l’IMHAB, de 28 d’agost i de 27 de setembre de 2019, que s’adjunten a
efectes de motivació; i com a conseqüència, TENIR per aprovada les cessions;
FORMALITZAR les cessions, fent esment de l’afectació de les finques a la dita finalitat
garantida  amb  clàusula  de  reversió  automàtica  en  els  termes  de  l’article  50  del
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les
actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.
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12. – (DP-2019-27419) DESESTIMAR les al·legacions presentades pel Grup Municipal del
Partit  Popular  de  Catalunya  de  l’Ajuntament  de  Barcelona;  DESESTIMAR  les
al·legacions  primera  i  segona  i  ESTIMAR  l’al·legació  tercera  presentades  per
l’Associació  de  Veïns  i  Veïnes  de  Sant  Andreu  de  Palomar  en  el  tràmit  d’informació
pública  de  la  cessió  gratuïta  a  l’Institut  Municipal  de  l’Habitatge  i  Rehabilitació  de
Barcelona (IMHAB) de les finques municipals situades al Pg. de Torras i Bages núm.
126-128, i c. de la Constitució núm. 49, aprovada pel Plenari del Consell Municipal, en
sessió  de  29  de  març  de  2019,  per  a  destinar-les  a  la  construcció  d’edificis
d’habitatges  de  protecció  oficinal  en  règim  de  venda  en  dret  de  superfície,  en  els
termes que resulten dels informes de la Direcció de Serveis Jurídics, Gestió del
Patrimoni i Contractació de l’IMHAB, de 28 d’agost i de 27 de setembre de 2019, que
s’adjunten  a  efectes  de  motivació;  i  com  a  conseqüència,  TENIR  per  aprovada  la
cessió; FORMALITZAR la cessió, fent esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat
garantida  amb  clàusula  de  reversió  automàtica  en  els  termes  de  l’article  50  del
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les
actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.

13. – (DP-2019-27620)  CEDIR  gratuïtament  a  l’Institut  Municipal  de  l’Habitatge  i
Rehabilitació de Barcelona, la finca de propietat municipal Bloc I del PERI del sector
preestablert de remodelació dels habitatges de Trinitat Nova (carrer de Palamós núm.
70-84), grafiada en el plànol que consta a l'expedient, per a destinar-la a la
construcció i gestió d’un edifici d’habitatges de protecció oficial en règim de venda en
dret  de  superfície,  d’acord  amb  el  que  s’estableixen  en  els  articles  49  i  50  del
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, de 17 d'octubre de 1988; SOTMETRE
l'expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen
reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada la cessió; FORMALITZAR la cessió,
fent  esment  de  l’afectació  de  la  finca  a  la  dita  finalitat  que  està  garantida  amb
clàusula de reversió automàtica en els termes de l’article 50 del Reglament esmentat;
i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions encaminades a concretar,
clarificar i executar el present acord.

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I
PREVENCIÓ

14. – (2019/603)  ATORGAR  la  Medalla  d’Or  al  Mèrit  Cívic  a  títol  pòstum  al  Sr.  Aladino
Nespral Amores, com a referent dels drets de la comunitat LGTBI i pel seu treball en
favor de la convivència i la diversitat, per la seva implicació en diferents projectes
socials i culturals de la ciutat i per la creació de la Fundació Arena.

15. – (2019/604) ATORGAR  la Medalla d’Or al Mèrit Cívic a títol pòstum al Sr. Miquel Valls
Maseda, per la seva tasca com a president de la Cambra de Comerç de Barcelona, des
d’on va saber anteposar els interessos de Barcelona i de Catalunya a les discrepàncies
polítiques a través del consens.

16. – (802/2019)  MODIFICAR  els  annexos  1  i  2  de  l’Acord  del  Consell  Plenari  del  21  de
desembre de 2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com
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es  detalla  als  annexos;  INSTAR  als  ens  adherits  a  l’Acord  de  Condicions  de  Treball  i
Conveni  Col·lectiu  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  perquè  adoptin  els  acords  que
corresponguin en el seus respectius òrgans de govern, en relació a la modificació de
l’annex  1,  per  tal  de  garantir  la  seva  adopció  i  el  manteniment  del  principi
d’harmonització  respecte  als  criteris  generals  i  d’acord  amb  els  seus  estatuts;
PUBLICAR aquest acord i els seus annexes a la Gaseta Municipal, al web municipal i al
Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat.

17. – (049/2019 SG) MODIFICAR l’acord del Plenari del Consell Municipal de 16 de juliol de
2019  –relatiu  a  l’establiment  de  dedicacions,  retribucions,  assistències  i
indemnitzacions dels membres de la Corporació i dels consellers i conselleres de
Districte- en l’únic sentit d’addicionar, al final de la lletra a) del núm. 1 del seu apartat
Tercer  –sobre  les  dedicacions  exclusives  que  es  poden  atribuir  als  consellers  i
conselleres de Districte- el text següent: «Alternativament a la distribució anterior, en
exercici de la seva autonomia organitzativa, els Grups Municipals poden proposar
l’assignació  d’una  o  més  dedicacions  exclusives  en  l’esmentat  concepte  de
coordinació general, sempre i quan el nombre de dedicacions exclusives que,
respectivament,  els  hi  pertoqui  per  aplicació  dels  criteris  que  s’estableixen  en  els
paràgrafs anteriors d’aquest apartat Tercer 1 a) no es vegi incrementat. »; i DISPOSAR
la  publicació  íntegra  d’aquest  acord  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  i  a  la  seu
electrònica  municipal,  de  conformitat  amb  allò  establert  a  l’article  75.5  de  la  Llei  de
Bases del Règim Local.

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Districte de Ciutat Vella

18. – (19PL16666) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal  de  Barcelona,  el  Pla  de  Millora  Urbana  per  a  l’ajust  d’alineacions  de
l’avinguda de les Drassanes al Portal de La Pau; d’iniciativa municipal.

19. – (19PL16701) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació del nou
equipament assistencial al solar del carrer Mestres Casals i Martorell 2-16, al barri de
Sant  Pere,  Santa  Caterina  i  La  Ribera;  d’iniciativa  municipal;  amb  les  modificacions
respecte al document aprovat inicialment, a que fa referència l’informe de la Direcció
de Serveis de Planejament; informe que consta a l’expedient i a efectes de motivació
s’incorpora a aquest acord.

Districte de l'Eixample

20. – (17PL16498) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal  de  Barcelona,  el  Pla  Especial  Urbanístic  de  concreció  d’usos  i  d’ordenació
volumètrica de la finca del carrer Mallorca 234; promogut per UNIQ M234 SL; amb les
modificacions respecte al document aprovat inicialment, a que fa referència l’informe
de la Direcció de Serveis de Planejament; informe que consta a l’expedient i a efectes
de motivació s’incorpora a aquest acord.
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Districte de Sants-Montjuïc

21. – (18PL16535) DONAR conformitat al Text Refós de la Modificació puntual del PGM per
a l’ajust del Pla de la Marina del Prat Vermell, a la Zona Franca, d’iniciativa municipal,
que recull  i  integra en un únic text adaptat, les prescripcions assenyalades en l’acord
adoptat  per  la  Subcomissió  d’Urbanisme del  municipi  de  Barcelona,  sessió  de  30  de
juliol de 2019, que va aprovar definitivament la Modificació de PGM, supeditant la
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya - DOGC i conseqüent
executivitat  de  l’acord  al  compliment  de  les  prescripcions  imposades;  tot  això  de
conformitat  amb  l’informe  de  la  Direcció  de  Serveis  de  Planejament,  que  consta  a
l’expedient  i,  a  efectes  de  motivació,  s’incorpora  a  aquest  acord;   TRAMETRE  el  Text
Refós a la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona.

S’HA MODIFICAT el text de l’acord precedent amb el redactat següent:

(18PL16535) INCORPORAR les esmenes introduïdes al document de Text refós de la
Modificació puntual  del  Pla general  metropolità per a l’ajust del  pla de la Marina del
Prat Vermell a la Zona Franca, d’iniciativa municipal, de conformitat amb l’article 92.3
del  Text  refós  de  la  Llei  d’urbanisme,  en  compliment  de  l’acord  de  la  Subcomissió
d’Urbanisme de Barcelona d’aprovació definitiva de la Modificació puntual de PGM de
30  de  juliol  de  2019;  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;  i  TRAMETRE  l’expedient  a  la  Subcomissió  d’Urbanisme  de  Barcelona
per donar conformitat al Text refós.

22. – (18PL16652) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic d'assignació d'usos a l'equipament
esportiu E/E-12 Club Natació Montjuic - Fundació Damm, promogut per Club Natació
Montjuïc i Fundació DAMM; amb les modificacions respecte al document aprovat
inicialment,  a  que  fa  referència  l’informe  de  la  Direcció  de  Serveis  de  Planejament;
informe que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

23. – (19PL16688) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic Integral per a la regulació de
l'ampliació de l'escola Frederic Mistral - Tècnic Eulàlia, situada al passeig reina
Elisenda de Montcada 20-22 de Barcelona, promogut per la Fundació privada
Collserola; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a que fa
referència  l’informe  de  la  Direcció  de  Serveis  de  Planejament;  informe  que  consta  a
l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord.

24. – (19PL16700) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana del passatge del Camí de Mas Sauró
3; promogut per Miryam Pardo Margarit; amb les modificacions respecte al document
aprovat  inicialment,  a  que  fa  referència  l’informe  de  la  Direcció  de  Serveis  de
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Planejament; informe que consta a l’expedient i  a efectes de motivació s’incorpora a
aquest acord.
Districte de Nou Barris

25. – (19PL16691) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació del Casal de Joves
Prosperitat,  al  barri  de  la  Prosperitat;  d’iniciativa  municipal;  amb  les  modificacions
respecte al document aprovat inicialment, a que fa referència l’informe de la Direcció
de Serveis de Planejament; informe que consta a l’expedient i a efectes de motivació
s’incorpora a aquest acord.

Districte de Sant Andreu

26. – (19PL16665) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels habitatges
dotacionals i els equipaments a la carretera de Ribes 53-65, Trinitat Vella, districte de
Sant Andreu; d’iniciativa municipal.

Districte de Sant Martí

27. – (18PL16639) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana i Pla Especial Integral de l'HNC del
Subsector Frigo, inclòs al PERI 22@ del Sector Parc Central, illa delimitada per Bolívia,
Bilbao, Perú i la zona verda definida al pla de preservació del recinte de Can Ricart;
promogut per Perú 84-102 Barcelona SL; amb les modificacions respecte al document
aprovat  inicialment,  a  què  fa  referència  l’informe  de  la  Direcció  de  Serveis  de
Planejament; informe que consta a l’expedient i  a efectes de motivació s’incorpora a
aquest acord.

28. – (18PL16595) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal  de  Barcelona,  el  Pla  de  Millora  Urbana  de  l’illa  delimitada  pels  carrers
Cristóbal  de  Moura,  Treball,  Marroc  i  Selva  de  Mar,  Districte  d’activitat  22@BCN,
promogut per Praedium Global Invest SL; amb les modificacions respecte al document
aprovat  inicialment,  a  que  fa  referència  l’informe  de  la  Direcció  de  Serveis  de
Planejament i RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit  d'informació
pública de l'aprovació inicial, de conformitat amb l'informe de 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.

S'HA RETIRAT la proposta precedent.

c) Proposicions
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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.

II) INFORMACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA DE LES COMISSIONS PLENÀRIES

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

B) Part Informativa

a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes
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) ADJUDICAR, com a resultat de la concurrència pública celebrada, a la
Fundació Privada Centre de Producció Artística i Cultural Palo Alto (CIF núm. G-
61513693),  la  concessió  de  l’ús  privatiu  de  domini  públic  d’una  part  del  conjunt
industrial protegit situat al carrer de Pellaires núm. 30-38, conegut com Palo Alto,
amb subjecció al Plec de clàusules reguladores aprovat definitivament per acord de la
Comissió d’Economia i  Hisenda del Consell  Plenari en sessió de 19 de març de 2019 i
les propostes derivades de la seva oferta; REQUERIR-LA perquè en el termini de
quinze dies des de la notificació del present acord constitueixi a la Tresoreria
Municipal la garantia definitiva que preveu la condició vuitena del Plec, per import de
136.590,30 euros; FORMALITZAR la concessió; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar
totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.
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2. – (3-147/2019) APROVAR inicialment la modificació de crèdit de la pròrroga del
Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  de  l’exercici  2018  per  a  l’exercici
2019, consistent  en crèdits extraordinaris per import de 5.990.471,16 euros i
suplements de crèdit per import d'1.277.061,94 euros finançats ambdós amb
Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals corresponent a la Liquidació del
Pressupost 2018 (7.267.533,10 euros), de conformitat amb la distribució d’aplicacions
pressupostàries  que  consta  a  l’expedient,  referència  comptable  19092790;  i
AUTORITZAR als Presidents dels Organismes Autònoms Municipals, a utilitzar com a
fons de finançament de les despeses de personal corresponents a la execució de la
sentència de pagament dels interessos de l’increment de l’1% de la massa salarial dels
anys 2007 i 2008 el Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals de cada
organisme amb les  quanties  que consten a l’expedient.  EXPOSAR-LO al  públic  durant
un termini de quinze dies hàbils per tal que es puguin formular les reclamacions que
es considerin oportunes.

3. – (2019-27633) REGULARITZAR la configuració i superfície de la finca de propietat
municipal situada al carrer Fernando Pessoa núm. 54-64 respecte la qual es va
adjudicar a la cooperativa Taller Escola Barcelona SCCL una concessió d’ús privatiu de
domini públic municipal per acord de la Comissió de Presidència, Hisenda i
Coordinació  Territorial  de  21  d’abril  de  2004  i  formalitzada  el  14  de  setembre  de
2004, i per acord de la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació de 10 de desembre
de 2014 (ampliació de la concessió), formalitzada el 15 de gener de 2015, per tal
d’adaptar-la,  segons  el  plànol  annex,  a  l’àmbit  de  la  “Modificació  del  Pla  Espacial
Urbanístic  d’ordenació  i  concreció  del  tipus  del  tipus  d’equipament,  carrer  Fernando
Pessoa  núm.  54-64”,  aprovat  definitivament  el  6  d’octubre  de  2017,  promoguda  per
l’esmentada  cooperativa  i,  com  a  conseqüència,  MODIFICAR  la  clàusula  primera
(objecte) i segona (finalitat) del Plec de clàusules reguladores de la concessió segons
el redactat del document que consta a l'expedient i que s’aprova, restant inalterables
la resta de clàusules de l’esmentat Plec; SOTMETRE’LS 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 a definitiu; FORMALITZAR-LES prèvia aprovació
per l’òrgan competent de les operacions de morfologia hipotecària per al compliment
i eficàcia del present acord; INSCRIURE-LES en el Registre de la propietat; i FACULTAR
l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar,
clarificar i executar el present acord.

4. – (DP-2019-27417) DESESTIMAR les al·legacions presentades per l’Associació de Veïns i
Veïnes de Sant Andreu de Palomar en el tràmit d’informació pública de la constitució
d’un dret  real  de superfície  a  favor  de la  societat  Habitatge Metròpolis  Barcelona SA
respecte de la finca de propietat municipal FR.01 del Projecte de Reparcel·lació del
PAU 1 del PMU del Sector I: Colorantes-Renfe subàmbit 2 amb front al carrer
Fernando Pessoa (registral 24.411 del Registre de la Propietat núm. 2 de Barcelona),
acordada  per  aquesta  Comissió  d’Economia  i  Hisenda  en  sessió  de  19  de  març  de
2019,  per  a  la  construcció i  gestió d’una promoció d’habitatges amb protecció oficial
destinada  a  lloguer  assequible,  de  conformitat  amb  l’informe  de  la  Gerència
d’Habitatge  i  Rehabilitació  d'1  d’octubre  de  de  2019  de  valoració  de  les  al·legacions,
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informe que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora al present acord;
CONFIRMAR  en  tots  el  seus  pronunciaments  l’acord  de  la  Comissió  d’Economia  i
Hisenda del Consell Municipal en sessió de 17 de setembre de 2019 que desestimava
les al·legacions presentades pel Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya en
l’Ajuntament  de  Barcelona  i  tenia  per  constituït  el  dret  de  superfície;  i  FACULTAR
l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar,
clarificar i executar el present acord.

5. – (DP-2019-27418) DESESTIMAR les al·legacions presentades per l’Associació de Veïns i
Veïnes de Sant Andreu de Palomar en el tràmit d’informació pública de la constitució
d’un dret  real  de superfície  a  favor  de la  societat  Habitatge Metròpolis  Barcelona SA
respecte les finques de propietat municipal ubicades als carrers Cal Cisó núm. 44-48
(barri de la Marina del Prat Vermell del Districte de Sants-Montjuïc), Ulldecona núm.
16-24 (barri de la Marina del Prat Vermell del Districte de Sants-Montjuïc), i Gran de la
Sagrera núm. 52-58 (barri de la Sagrera del Districte de Sant Andreu), acordada per
aquesta  Comissió  d’Economia  i  Hisenda  en  sessió  de  19  de  març  de  2019,  per  a  la
construcció  i  gestió  de  promocions  d’habitatges  amb  protecció  oficial  destinades  a
lloguer  assequible,  de  conformitat  amb  l’informe  de  la  Gerència  d’Habitatge  i
Rehabilitació  d'1  d’octubre  de  de  2019  de  valoració  de  les  al·legacions,  informe  que
consta  a  l’expedient  i  a  efectes  de  motivació  s’incorpora  al  present  acord;
CONFIRMAR  en  tots  el  seus  pronunciaments  l’acord  de  la  Comissió  d’Economia  i
Hisenda del Consell Municipal en sessió de 17 de setembre de 2019 que desestimava
les al·legacions presentades pel Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya en
l’Ajuntament  de  Barcelona  i  tenia  per  constituïts  els  drets  de  superfície;  i  FACULTAR
l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar,
clarificar i executar el present acord.

6. – (DP-2019-27420) DESESTIMAR les al·legacions presentades per l’Associació de Veïns i
Veïnes de Sant Andreu de Palomar en el tràmit d’informació pública de la constitució
d’un dret  real  de superfície  a  favor  de la  societat  Habitatge Metròpolis  Barcelona SA
respecte de la finca de propietat municipal FR.05 del Projecte de Reparcel.lació del
PAU 2 de la MPGM de Casernes de Sant Andreu amb front al passeig de Torras i Bages
núm. 136-138 (registral 24.277 del Registre de la Propietat núm. 2 de Barcelona),
acordada  per  aquesta  Comissió  d’Economia  i  Hisenda  en  sessió  de  19  de  març  de
2019,  per  a  la  construcció i  gestió d’una promoció d’habitatges amb protecció oficial
destinada  a  lloguer  assequible,  de  conformitat  amb  l’informe  de  la  Gerència
d’Habitatge  i  Rehabilitació  d'1  d’octubre  de  de  2019  de  valoració  de  les  al·legacions,
informe que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora al present acord;
CONFIRMAR  en  tots  el  seus  pronunciaments  l’acord  de  la  Comissió  d’Economia  i
Hisenda del Consell Municipal en sessió de 17 de setembre de 2019 que desestimava
les al.legacions presentades pel Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya en
l’Ajuntament  de  Barcelona  i  tenia  per  constituïts  els  drets  de  superfície;  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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7. – (DP-2019-27505) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores de la
concessió de l'ús privatiu de domini públic municipal que afecta a una porció en
subsòl de la finca situada al carrer Tànger núm. 86.X,i carrer Sancho de Ávila núm.
113.X al Districte de Sant Martí, en execució  del Pla de Millora Urbana de l’àmbit que
inclou  “l’Illa  Fàbrica  Pons”  delimitada  pels  carrers  Tànger-Ciutat  de  Granada,  Sancho
de Ávila i Badajoz, aprovat definitivament per la resolució del Consell Municipal de
l’Ajuntament de Barcelona d'1 de febrer de 2008 i publicat al BOP de 26 de febrer de
2008, estant qualificada aquesta finca com a zona 22@T, a favor de la Societat ND-
Tang  90  SL,  amb  caràcter  onerós  i  un  termini  de  50  anys  per  la  construcció  d’un
aparcament  soterrani  per  a  vehicles  ;  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 societat ND-Tang 90 SL; 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 PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I
PREVENCIÓ

8. – (039/2019SG)  DECLARAR,  de  conformitat  amb  allò  disposat  a  l’article  18.2  de  les
Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud del Sr. Eudosio
Gutiérrez García, la compatibilitat entre el seu càrrec com a Conseller del Districte de
Sants-Montjuïc  -per  al  qual  fou  nomenat  per  Decret  de  l’Alcaldia  de  22  de  juliol  de
2019, passant-lo a exercir en règim de dedicació parcial en un percentatge del 75%
per resolució del Regidor del Districte de 25 de juliol de 2019- i l’activitat privada per
compte propi de comerç alimentació. Aquesta autorització resta condicionada a
l’estricte compliment dels deures públics,  a les prohibicions i  altres previsions que es
contenen en la  Llei  53/1984,  de 26 de desembre,  d’incompatibilitats  del  personal  de
les Administracions Públiques i d’altra normativa aplicable, en especial, les establertes
en les  Normes Reguladores  del  Funcionament dels  Districtes  que s’han esmentat.  En
tot cas, la present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o
per variació de les circumstàncies relatives al mateix.

9. – (040/2019SG)  DECLARAR,  de  conformitat  amb  allò  disposat  a  l’article  18.2  de  les
Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud de la Sra. Carolina
López García, la compatibilitat entre el seu càrrec com a Consellera del Districte de
Sants-Montjuïc  -per  al  qual  fou nomenada per  Decret  de l’Alcaldia  de 22 de juliol  de
2019, passant-lo a exercir en règim de dedicació parcial en un percentatge del 75%
per resolució del Regidor del Districte de 25 de juliol de 2019- i l’activitat privada per
compte  propi  de  traductora.  Aquesta  autorització  resta  condicionada  a  l’estricte
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen
en  la  Llei  53/1984,  de  26  de  desembre,  d’incompatibilitats  del  personal  de  les
Administracions Públiques i d’altra normativa aplicable, en especial, les establertes en
les Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes que s’han esmentat.  En tot
cas, la present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per
variació de les circumstàncies relatives al mateix.
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10. – (041/2019SG)  DECLARAR,  de  conformitat  amb  allò  disposat  a  l’article  18.2  de  les
Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud del Sr. Josep
Joaquim Pérez Calvo, la compatibilitat entre el seu càrrec com a Conseller del Districte
de Sants-Montjuïc -per al qual fou nomenat per Decret de l’Alcaldia de 22 de juliol de
2019, passant-lo a exercir en règim de dedicació parcial en un percentatge del 75%
per resolució del Regidor del Districte de 25 de juliol de 2019- i l’activitat privada per
compte propi de procurador dels tribunals, sota la prevenció que, de conformitat amb
allò  disposat  a  l’article  178.2 a)  de la  Llei  Orgànica 5/1985,  de 19 de juny,  del  Règim
Electoral General, no podrà representar a parts en procediments judicials o
administratius contra la Corporació municipal  llevat de les accions a què es refereix
l’article 63.1 b) de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local. Aquesta autorització
resta  condicionada  a  l’estricte  compliment  dels  deures  públics,  a  les  prohibicions  i
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats  del  personal  de  les  Administracions  Públiques  i  d’altra  normativa
aplicable, en especial, les establertes en les Normes Reguladores del Funcionament
dels Districtes que s’han esmentat. En tot cas, la present autorització perdrà vigència
per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al
mateix.

11. – (042/2019SG)  DECLARAR,  de  conformitat  amb  allò  disposat  a  l’article  18.2  de  les
Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud de la Sra. Mercè
Amat i Riera, la compatibilitat entre el seu càrrec com a Consellera del Districte de
Sarrià-Sant Gervasi -per al qual fou nomenada per Decret de l’Alcaldia de 22 de juliol
de 2019, passant-lo a exercir en règim de dedicació parcial en un percentatge del 75%
per resolució del Regidor del Districte de 29 de juliol de 2019- i l’activitat privada per
compte propi de serveis de traducció i interpretació. Aquesta autorització resta
condicionada  a  l’estricte  compliment  dels  deures  públics,  a  les  prohibicions  i  altres
previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats
del  personal  de  les  Administracions  Públiques  i  d’altra  normativa  aplicable,  en
especial, les establertes en les Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes
que  s’han  esmentat.  En  tot  cas,  la  present  autorització  perdrà  vigència  per  canvi  de
lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix.

12. – (044/2019SG)  DECLARAR,  de  conformitat  amb  allò  disposat  a  l’article  18.2  de  les
Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud de la Sra. Carmen
GARCÍA LORES, la compatibilitat entre el seu càrrec com a Consellera del Districte
d’Horta-Guinardó -per al qual fou nomenada per Decret de l’Alcaldia de 22 de juliol de
2019, passant-lo a exercir en règim de dedicació parcial en un percentatge del 75%
per resolució de la  Regidora del  Districte de 24 de juliol  de 2019-  i  l’activitat  privada
per compte propi de consultoria i difusió sobre sostenibilitat. Aquesta autorització
resta  condicionada  a  l’estricte  compliment  dels  deures  públics,  a  les  prohibicions  i
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats  del  personal  de  les  Administracions  Públiques  i  d’altra  normativa
aplicable, en especial, les establertes en les Normes Reguladores del Funcionament
dels Districtes que s’han esmentat. En tot cas, la present autorització perdrà vigència
per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al
mateix.
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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

13. – (02-2017LL47532) ACORDAR la declaració d’interès i utilitat municipal de les obres de
rehabilitació  integral  d’edifici  d’habitatges  amb  augment  de  nombre  d’habitatges
(sup.  Construïda  resultant  3.566,40  m2)  i  rehabilitació  integral  amb  canvi  d’ús,  de
l’edifici  situat  a  l’adreça  del  carrer  Girona  34,  catalogat  “C”,  d’ús  industrial  a  ús
administratiu,  emparades per la concessió de la Llicència d’obres 02-2017LL47532 de
26 de setembre de 2018; CONCEDIR a la societat YINMAL INVEST SL (B-66.932.831) la
bonificació  del  35% sobre  la  part  de  l’impost  de  Construccions,  Instal·lacions  i  Obres
generat en relació amb les actuacions executades en la part de la finca de l’adreça del
carrer Girona 34, que gaudeix de catalogació individual (nivell de protecció C), que
són  les  que  s’ajusten  a  allò  establert  en  l’article  7  de  la  Ordenança  Fiscal  2.1  per  a
l’exercici  2018  i  a  l’article  8.2  de  les  Normes  Urbanístiques  de  la  Modificació  del  Pla
Especial del Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic de la ciutat de Barcelona.
Districte de l’Eixample (aprovat per Acord del Consell Plenari de 26 de maig de 2000),
atès  que,  segons  concreta  l’informe  del  Departament  de  Llicències  i  inspecció  del
Districte de l’Eixample de data 6 de juny de 2019, únicament la part de l’edifici situat a
l’interior de l’illa disposa de catalogació individual (nivell de protecció C segons la Llei
9/1993). El mateix informe detalla que l’import del pressupost d’execució material de
l’obra en la part de la finca que disposa de catalogació individual ascendeix a un total
de 814.944,64, essent la quota de l’Impost sobre Instal·lacions, Construccions i Obres
resultant  respecte  d’aquesta  quantitat  l’objecte  de  la  bonificació  concedida;
NOTIFICAR-HO  a  l’interessat  i  DONAR-NE  trasllat  a  l’Institut  Municipal  d’Hisenda  als
efectes pertinents.

14. – (03-2018LL34515) ACORDAR la  declaració d’especial  interès i  utilitat  municipal  de les
obres  de  construcció  d’edifici  destinat,  entre  d’altres,  a  32  habitatges  de  protecció
oficial  en  règim  general  de  cessió  d’ús,  als  terrenys  situats  al  carrer  ULLDECONA
número 26-28 i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2018; CONCEDIR a
LLAR JOVE – MARINA DEL PRAT VERMELL, SCCL la bonificació del 90% sobre la quota
de  l’Impost  de  Construccions,  Instal·lacions  i  Obres  generada  per  la  concessió  de  la
llicència, de 14 de juny de 2019 (exp. 03-2018LL34515) a la part amb protecció; donat
s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que es tracta
d’obres destinades a lloguer, a dret de superfície o a una altra forma de cessió d’ús i a
allotjaments  col·lectius  protegits,  adreçades  al  compliment  del  Pla  d’habitatge  de
Barcelona 2008-2016; i  DONAR-NE trasllat  a l’Institut Municipal  d’Hisenda als efectes
pertinents.

15. – (05-2018CI62662)  ACORDAR  la  declaració  d’interès  públic  i  utilitat  municipal  de  les
obres  de  muntatge  de  bastida  provisional  d’accés  a  la  façana  de  l’edifici  3000  del
Campus Escolar existent a la parcel·la del carrer Martorell i Peña número 7-9,
emparades pel comunicat immediat d'11 de desembre de 2018 (expedient 05-
2018CI62662), perquè les esmentades obres reporten beneficis objectius a la ciutat i
acompleixen una indiscutible funció social i, en conseqüència, de conformitat amb
l’Ordenança  Fiscal  2.1  vigent  l’any  2019,  CONCEDIR  a  la  FUNDACIÓ  PRIVADA
BENJAMIN FRANKLIN, entitat identificada amb CIF G58203522, la bonificació del 65%
sobre  la  quota  de  l’Impost  de  construccions,  instal·lacions  i  obres  generada  amb  les
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obres  de  referència,  donat  que  s’ajusten  a  allò  establert  en  l’article  7è.1..A).  A.1,  de
l’esmentada  Ordenança,  atès  que  són  promogudes  per  una  entitat  sense  ànim  de
lucre,  es  realitzen  en  terrenys  qualificats  d’equipaments  (clau  7a)  i  es  tracta  d’un
equipament  docent.  D’aquesta  manera,  amb  motiu  del  reconeixement  de  la
bonificació  de  referència,  la  quota  de  l’esmentat  impost  abonada  per  l’entitat
interessada, que ascendeix a 909,76 euros, es redueix en un 65%, la qual cosa
representa una bonificació de 591,34 euros, restant només obligada a pagar 318,42
euros  per  aquest  concepte;  DONAR  trasllat  de  la  present  resolució  a  l’Institut
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents; i APLICAR el mateix tipus de bonificació al
cost total de l’obra que resulti de la inspecció final de l’obra.

16. – (05-2019CD04326)  ACORDAR  la  declaració  d’interès  públic  i  utilitat  municipal  de  les
obres de demolició de les edificacions amb ús docent, existents a la parcel·la del
carrer Martorell i Peña número 7-9, emparades pel comunicat diferit emès l'11 d’abril
de 2019 (expedient 05-2019CD04326), perquè les esmentades obres reporten
beneficis objectius a la ciutat i acompleixen una indiscutible funció social i, en
conseqüència,  de  conformitat  amb  l’Ordenança  Fiscal  2.1  vigent  l’any  2019,
CONCEDIR a la FUNDACIÓ PRIVADA BENJAMIN FRANKLIN, entitat identificada amb CIF
G58203522,  la  bonificació  del  65%  sobre  la  quota  de  l’Impost  de  construccions,
instal·lacions i obres generada amb les obres de referència, donat que s’ajusten a allò
establert  en  l’article  7è.1..A).  A.1,  de  l’esmentada  Ordenança,  atès  que  són
promogudes per una entitat sense ànim de lucre, es realitzen en terrenys qualificats
d’equipaments (clau 7a) i  es tracta d’un equipament docent. D’aquesta manera, amb
motiu  del  reconeixement  de  la  bonificació  de  referència,  la  quota  de  l’esmentat
impost abonada per l’entitat interessada, que ascendeix a 1.666,39 euros, es redueix
en un 65%, la qual cosa representa una bonificació de 1.083,15 euros, restant només
obligada a pagar 583,24 euros per aquest concepte; DONAR trasllat de la present
resolució  a  l’Institut  Municipal  d’Hisenda  als  efectes  pertinents;  i  APLICAR  el  mateix
tipus de bonificació al cost total de l’obra que resulti de la inspecció final de l’obra.

17. – (05-2019CI23912)  ACORDAR  la  declaració  d’interès  públic  i  utilitat  municipal  de  les
obres  de  condicionament  de  tres  de  les  quatre  sales  de  calderes  de  l’escola  Infant
Jesús, situada a la Travessera de Gràcia 53, emparades pel comunicat immediat de 17
de maig de 2019 (expedient 05-2019CI23912), perquè les esmentades obres reporten
beneficis objectius a la ciutat i acompleixen una indiscutible funció social i, en
conseqüència,  de  conformitat  amb  l’Ordenança  Fiscal  2.1  vigent  l’any  2019,
CONCEDIR a la FUNDACIÓ JESÏITES EDUCACIÓ,  amb CIF G62411624, la bonificació del
65% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i  obres generada amb
les  obres  de  referència,  donat  que  s’ajusten  a  allò  establert  en  l’article  7è.1..A).  A.1,
de l’esmentada Ordenança,  atès que són promogudes per una entitat sense ànim de
lucre,  es  realitzen  en  terrenys  qualificats  d’equipaments  (clau  7a)  i  es  tracta  d’un
equipament  docent.  D’aquesta  manera,  amb  motiu  del  reconeixement  de  la
bonificació  de  referència,  la  quota  de  l’esmentat  impost  abonada  per  l’entitat
interessada  mitjançant  l’autoliquidació  LV201931055161449,  que  ascendeix  en  la
seva integritat a 2.010,00 euros, es redueix en un 65%, per la qual cosa resta només
obligada a pagar 703,5 euros per aquest concepte; DONAR trasllat de la present
resolució  a  l’Institut  Municipal  d’Hisenda  als  efectes  pertinents;  i  APLICAR  el  mateix
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tipus de bonificació al cost total de l’obra que resulti de la inspecció final de l’obra.

18. – (05-2019CI32682)  ACORDAR  la  declaració  d’interès  públic  i  utilitat  municipal  de  les
obres de rehabilitació de la façana exterior que dóna a la travessera de Gràcia, i de les
façanes lateral i posterior que donen al pati interior de l’edifici de l’Escola Infant Jesús,
ubicat a la travessera de Gràcia 53-65,  emparades pel comunicat immediat de 18 de
maig de 2016 (expedient 05-2016CI22412), perquè les esmentades obres reporten
beneficis objectius a la ciutat i acompleixen una indiscutible funció social i, de
conformitat  amb l’Ordenança  Fiscal  2.1  vigent  l’any  2016,  CONCEDIR  a  la  FUNDACIÓ
JESUÏTES EDUCACIÓ, entitat identificada amb NIF G62411624, la bonificació del 65%
sobre  la  quota  de  l’Impost  de  construccions,  instal·lacions  i  obres  generada  amb  les
obres  de  referència,  donat  que  s’ajusten  a  allò  establert  en  l’article  7è.1..A  A)1  de
l’esmentada  Ordenança,  atès  que  són  promogudes  per  una  entitat  sense  ànim  de
lucre,  es  realitzen  en  terrenys  qualificats  d’equipaments  (clau  7a)  i  es  tracta  d’un
equipament docent; i en conseqüència, en haver-ne estat abonada íntegrament la
quota  de  l’impost  -1.170,62euros-  mitjançant  l’autoliquidació  LV201631001873092,
amb motiu del reconeixement de la bonificació de referència resulta una quota de
410,21 euros, per la qual cosa procedeix iniciar les actuacions corresponents en ordre
a tramitar la devolució de 760,41 euros (65% de la quota abonada); DONAR trasllat de
la present resolució a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents; i APLICAR el
mateix  tipus  de  bonificació  al  cost  total  de  l’obra  que  resulti  de  la  inspecció  final  de
l’obra.

19. – (07-2019CD22659) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les
obres  consistents  en  reformes  interiors  en  els  locals  (entitats  sense  ús  d’habitatge)
sense afectar l’estructura de l’edifici, en edificis catalogats C, D o inclosos en conjunts
protegits, a la finca del carrer Sant Antoni Maria Claret, 167-171, i de conformitat amb
l’Ordenança Fiscal  2.1  de l’any 2019;  CONCEDIR a  la  Fundació Privada Hospital  Santa
Creu  i  Sant  Pau,  la  bonificació  del  65%  sobre  la  quota  de  l’Impost  d’instal·lacions,
construccions i obres generada per la presentació del comunicat diferit, en data 10 de
maig  de  2019.  Atès  que,  s’ajusta  a  allò  establert  en  l’article  7è  de  l’esmentada
ordenança, en tant que el titular del comunicat diferit és una entitat de caràcter
públic,  les  obres es  realitzen en terrenys qualificats  d’equipaments (clau 7a/ad/c/d)  i
és un dels equipaments contemplats en l’article 212 de les Normes Urbanístiques del
PGM com a equipament administratiu,  cultural,  docent i  sanitariassistencial.  DONAR-
NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

20. – (10-2015LL52014)  DECLARAR  que  les  obres  consistents  en  ‘‘reforma  de  centre
esportiu en pati interior d’illa amb la construcció de coberts prefabricats per pistes de
pàdel’,  al carrer Espronceda 271*LI-281*LI, emparades per la llicència d’obres majors
tramitada  amb  número  d’expedient  i  10-2015LL52014,  no  reuneixen  els  requisits
necessaris  per  ser  objecte  de  la  bonificació  sobre  l’Impost  de  Construccions
Instal·lacions  i  Obres  contemplada  per  l’article  7.1  A)  A1  de  l’Ordenança  Fiscal  2.1,
atès  que  les  esmentades  obres  no  s’executen  en  terreny  qualificat  urbanísticament
com d’equipament, i consegüentment DENEGAR a la mercantil Mocarsil Products SL la
concessió  del  benefici  fiscal  sol·licitat.  DONAR  trasllat  d’aquest  acord  a  l’Institut
Municipal  d’Hisenda als  efectes  pertinents.  Tot  això  d’acord amb l’informe jurídic  de
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21 de maig de 2019 que es dóna per reproduït a efectes de motivació.
21. – (10-2017LL37674)  DECLARAR  d’especial  interès  o  utilitat  municipal  les  obres  de

restauració  de  façana  de  l’immoble  ubicat  al  carrer  Wellington  28  ,  titularitat  de  la
Universitat  Pompeu  Fabra  (UPF),  emparades  per  la  llicència  d’obres  majors  10-
2017LL37674,  i  CONCEDIR a  la  UPF la  bonificació  del  70% sobre la  quota de l’Impost
de Construccions, Instal·lacions i Obres en relació a les obres referides; donat que
resulta  procedent  d’acord  amb  allò  que  estableix   l’article  7è  de  l’Ordenança  Fiscal
2.1., en tant que les obres es realitzen per una entitat sense ànim de lucre, en sòl
qualificat  d’equipaments  i  per  a  realitzar  obres  en  un  equipament  destinat  a  la
docència  que  s’inclou  dins  dels  esmentats  a  l’article  212  de  les  NUPGM.  DONAR
trasllat del present acord a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

b) 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

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.

III) ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 3
d'octubre de 2019, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la
Comissió; i S'APROVA.

B) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

En compliment del Decret d'Alcaldia, de 15 de juny de 2019, ES COMUNICA la
resolució següent:

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Única. – (20/0017) Resolució del Gerent de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal de
20  d'agost  de  2019,  que  convoca  procediment  obert  per  l’adjudicació  del  contracte
del subministrament de planta arbustiva, vivaç, aquàtica, enfiladisses, rosers, crasses,
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cactàcies, palmàcies de petit port, d'interior, bulbs, llavors i tepes de gespes, llavors
autòctones i sacs de flors amb mesures de contractació pública sostenible, amb un
import de licitació de 979.064,26 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de 2 anys.

b) Informes

C) Part Decisòria

a) Propostes d'acord

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

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (3/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Sergi Sànchez Cazaña (mat.
11004060) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant amb la
categoria professional de Tècnic Mitjà en Arquitectura, amb destinació al
Departament  de  Manteniment  i  Rehabilitació  d’Habitatges  de  l’Institut  Municipal  de
l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, on ocupa el lloc de treball de Tècnic Mitjà en
Arquitectura  (20FA2BIBA04),  i  l’activitat  privada  per  compte  propi  com  a  arquitecte
realitzant  projectes  i  direccions  d’obra  en  l’àmbit  privat.  Per  tal  d'evitar  possibles
coincidències  entre  l'activitat  pública  i  la  privada,  s’exclou  de  l’exercici  de  l’activitat
privada  d’arquitecte,  qualsevol  manifestació  del  mateix  en  el  terme  municipal  de
Barcelona. 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 i Seguretat i Prevenció.

2. – (493/2019) 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  la
Oficina del Delegat/da de Protecció de Dades de la Gerència de Recursos, on ocupa el
lloc  de  treball  de  Tècnica  referent  jurídic  (26FA1SCJU05),  i  l’activitat  privada  per
compte  d'altri  de  formadora  d’oposicions  al  Centre  d’Estudis  Financers  (CEF).  La
dedicació professional privada entre ambdues activitats,  la que s’autoritza i  la que té
autoritzada per acord de la Comissió de Govern, de 10 de gener de 2019, per l’exercici
de  la  seva  professió  d’advocada,  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 al servei de les
Administracions  Públiques,  la  Llei  21/1987,  de  26  de  novembre,  d’incompatibilitats
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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 i Seguretat i Prevenció.

3. – (590/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Eva Magdalena
Blanco Vives (mat. 77296) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina
per substitució amb la categoria professional de Tècnica Mitjana en Enginyeria, amb
destinació al Departament de Prevenció de Riscos Laborals de la Gerència de Recursos
humans i Organització, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Mitjana en Enginyeria
(20FA2BIBA09), i una activitat privada per compte propi com a enginyera. Per tal
d'evitar  possibles  coincidències  entre  l'activitat  pública  i  la  privada,  s’exclou  de
l’exercici  de  l’activitat  privada  d’enginyeria,  qualsevol  manifestació  del  mateix  en  el
terme municipal de Barcelona. 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  al  servei  de  les  Administracions  Públiques,  la  Llei
21/1987,  de  26  de  novembre,  d’incompatibilitats  del  Personal  al  Servei  de
l’Administració  de  la  Generalitat  i  d’altra  normativa  aplicable.  Aquesta  autorització
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció

4. – (535/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Eduard Perarnau Badia
(mat. 73673), entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la
categoria professional de Bomber Accés SPEIS, amb destinació al Parc de Bombers de
l’Eixample  de  la  Gerència  de  Seguretat  i  Prevenció,  on  desenvolupa  el  lloc  de  treball
de Bomber Accés (16FC2BIBA03), i el desenvolupament del càrrec com a regidor de
l’Ajuntament  de  l’Espunyola,  exercint  el  seu  càrrec  sense  dedicació  parcial  ni
dedicació exclusiva, d’acord amb el que preveuen els articles 3 i  5 de la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions
Públiques, l'article 3 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del
personal  al  servei  de  l'Administració  de  la  Generalitat,  l’article  75  de  la  Llei  73/1985,
de  2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i l'article 323 del Reglament del
Personal al Servei de les Entitats Locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.
La present autorització restarà sense efecte si es produeix una variació de les
circumstàncies relatives a la mateixa o per expiració del mandat o renúncia al càrrec
electe. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació i Seguretat i Prevenció.

5. – (589/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Jordi Mas Antunes (mat.
75164), entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria
professional de Bomber Accés SPEIS, amb destinació al Parc de Bombers de Montjuïc
de la Gerència de Seguretat i Prevenció, on desenvolupa el lloc de treball de Bomber
Accés (16FC2BIBA03), i el desenvolupament del càrrec com a regidor de l’Ajuntament
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de  Callús,  exercint  el  seu  càrrec  en  règim  de  dedicació  parcial,  d’acord  amb  el  que
preveuen els articles 3 i 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats
del Personal al Servei de les Administracions Públiques, l'article 3 de la Llei 21/1987,
de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la
Generalitat,  l’article  75  de  la  Llei  73/1985,  de  2  d’abril,  Reguladora  de  les  Bases  de
Règim Local, i l'article 323 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol. La present autorització restarà sense
efecte si es produeix una variació de les circumstàncies relatives a la mateixa o per
expiració del mandat o renúncia al càrrec electe. DONAR-NE compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

6. – (633/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mª Isabel Rodrigo
Fernández (mat. 77472) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina
per  substitució  amb  la  categoria  professional  d’Auxiliar  Administrativa,  amb
destinació al Grup d’Informadors Volants del Servei d’Atenció Presencial de la Direcció
d’Informació  i  Atenció  Ciutadana  de  la  Gerència  de  Drets  de  la  Ciutadania,  Cultura,
Participació  i  Transparència,  on  ocupa  el  lloc  de  treball  d’Informadora  -  Tramitadora
(16FCXSCSC03),  i  l’activitat  privada  per  compte  d'altri  de  tasques  comptables  i
administració de la Comunitat de Propietaris del Centre Comercial Llobregat. 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 al servei de les
Administracions  Públiques,  la  Llei  21/1987,  de  26  de  novembre,  d’incompatibilitats
del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable.
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

7. – (678/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Cecilia Giovanna
Collado Lizama (mat. 39424), entre la seva activitat municipal com a funcionària de
carrera amb la categoria professional de Tècnica Mitjana en Treball Social, amb
destinació a la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte Horta-
Guinardó, on desenvolupa el lloc de treball Gestora de projectes de serveis a les
persones (24FAXSCSP01), i el desenvolupament del càrrec com a Regidora de
l’Ajuntament  de  Cerdanyola  del  Vallès,  exercint  el  seu  càrrec  sense  dedicació
exclusiva ni dedicació parcial, només percebent indemnitzacions i dietes per
l’assistència  efectiva  a  sessions  dels  òrgans  corresponents,  d’acord  amb  el  que
preveuen els articles 3 i 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats
del Personal al Servei de les Administracions Públiques, l'article 3 de la Llei 21/1987,
de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la
Generalitat,  l’article  75  de  la  Llei  73/1985,  de  2  d’abril,  Reguladora  de  les  Bases  de
Règim Local, i l'article 323 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals
aprovat pel Decret 214/1990 de 30 de juliol. La present autorització restarà sense
efecte si es produeix una variació de les circumstàncies relatives a la mateixa o per
expiració del mandat o renúncia al càrrec electe. DONAR-NE compte Comissió de
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Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
8. – (533/2019) MODIFICAR les bases de la convocatòria de 80 places de Bomber/a

d’accés  del  Servei  de  Prevenció,  Extinció  d’Incendis  i  Salvament  de  l’Ajuntament  de
Barcelona, mitjançant concurs-oposició lliure, en el sentit que seguidament es
relaciona: Primer. La base 7.2.1, apartat 1, al darrer paràgraf on diu: No es valoraran
com  a  mèrit  aquells  títols  que  serveixin  de  base  per  acreditar  el  requisit  d’accés.  En
aquest sentit el Tribunal no puntuarà com a mèrit la titulació de CFGM/FP-1 si no s’ha
indicat en la sol·licitud estar en possessió del títol de graduat/da escolar o de
graduat/da en educació secundària obligatòria. Ha de dir: No es valoraran com a
mèrit  aquells  títols  que  serveixin  de  base  per  acreditar  el  requisit  d’accés.  Segon.  La
base 9.1, primer i cinquè paràgrafs on diu: La fase de formació es valorarà fins a 10
punts i consistirà en la superació del curs obligatori i selectiu de Formació Bàsica,
preferentment  a  l’Escola  de  Bombers/es  i  Protecció  Civil  de  l’Institut  de  Seguretat
Pública de Catalunya (ISPC). La valoració d’aquest curs selectiu serà d’apte o no apte.
Ha de dir: La fase de formació consistirà en la superació del curs obligatori i selectiu
de  Formació  Bàsica,  preferentment  a  l’Escola  de  Bombers/es  i  Protecció  Civil  de
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).  La valoració d’aquest curs selectiu
serà d’apte/a o no apte/a.  Les persones aspirants que obtinguin la qualificació de no
apte/a  quedaran  excloses  del  procés  selectiu.  Tercer.  En  l’annex  2,  prova  d’aptitud
física,  apartat  2)  Exercici  d’arrossegament  de  maniquí  (dummie),  modificar  el  segon
paràgraf i el barem de puntuació per aclarir les puntuacions, en el sentit següent: On
diu: En finalitzar el temps de les dominades, el personal tècnic donarà la sortida i la
persona  aspirant  començarà  el  recorregut  amb  un  maniquí  d’aproximadament  70kg.
Durant tot el recorregut el maniquí haurà de tocar amb les cames al terra i la persona
aspirant haurà d’arrossegar-lo d’esquena i agafant-lo amb les dues mans. Ha de dir: El
personal tècnic donarà la sortida i la persona aspirant començarà el recorregut amb
un  maniquí  d’aproximadament  70kg.  Durant  tot  el  recorregut  el  maniquí  haurà  de
tocar  amb  les  cames  al  terra  i  la  persona  aspirant  haurà  d’arrossegar-lo  d’esquena  i
agafant-lo  amb  les  dues  mans.  En  el  barem  de  puntuació,  es  modifica  i  s’annexa  en
aquest document com ANNEX 1. Quart. Modificar el títol i  l’apartat 4.2 del punt 4 de
l’annex 5 on diu: 4. ALTRES MÈRITS (fins a 3 punts) Estar en possessió dels certificats
oficials  d’un o més idiomes reconeguts segons el  Marc Europeu Comú de Referència:
nivell elemental (B1): 1 punt per idioma. Nivell intermedi (B2): 1,5 punt per idioma.
Ha de dir: 4. ALTRES MÈRITS (fins a 4 punts)Estar en possessió dels certificats oficials
d’un  o  més  idiomes  reconeguts  segons  el  Marc  Europeu  Comú  de  Referència.  Es
valorarà fins a 3 punts: nivell B1: 1 punt per idioma. Nivell B2 o superior: 1,5 punt per
idioma.  Només  es  valorarà  l’acreditació  més  alta  d’un  mateix  idioma.  Pel  que  fa
referència a la llengua catalana,  només es valorarà un nivell  superior a l’exigit  com a
requisit. PUBLICAR 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.

9. – (686/2019) CONVOCAR 12 places d’Inspector/a de la Guàrdia Urbana de l´Ajuntament
de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, 6 en torn lliure i 6 en torn de
promoció interna i APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria.
PUBLICAR al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Barcelona,  Butlletí  Oficial  de  l’Estat,  al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web de l'Ajuntament de Barcelona.
DONAR compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de
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Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

10. – (16000873-006 (0232/16)) ALLIBERAR la despesa del contracte núm. 16000873-006
que té per objecte la concertació de l’activitat sanitària de prevenció de riscos laborals
i  d’altres  activitats  sanitàries  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  organismes  associats,
adjudicat a Premap Seguridad y Salud SL amb NIF B84412683 (ara Quiron Prevención
SL amb NIF B64076482), atès que la determinació del preu del mateix és per preus
unitaris  i,  segons  les  raons  indicades  a  l’informe  del  Gerent  de  Recursos  Humans  i
Organització,  es  preveu  que  no  s’esgotarà  tot  el  pressupost  consignat  per  aquest
exercici 2019, per un import global de 75.000,00 euros (el tipus d'activitat objecte del
contracte està exempt del pagament de l'IVA), amb càrrec a la partida i pressupost
amb el desglossament següent: un import de -75.000,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/22736/92218 0102.
DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i
Seguretat i Prevenció.  

11. – (s/n)  INFORMAR  favorablement  les  actuacions  d’inversions  relacionades  en  el
document de 10 d'octubre de 2019.

12. – (04 PPB2019) APROVAR, a l'empara de l'article 109 de la Llei 39/2015, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la rectificació dels
errors de transcripció en la regulació dels preus públics relatius a les
activitatsd’educació  ambiental  i  altres  prestacions  del  sector  de  medi  ambient  per  a
l’any 2019 i  successius,  aprovats  per  la  Comissió de Govern de 26 de juliol  de 2019 i
publicats al  Butlletí  Oficial  de la Província el  05 d’agost de 2019, de conformitat amb
l’annex que consta a l'expedient.

13. – (05 PPB2019) APROVAR, a l'empara de l'article 109 de la Llei 39/2015, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la rectificació dels
errors  de  transcripció  en la  regulació  dels  preus  públics  per  a  l’any  2018 i  successius
del CEM Turó de la Peira, aprovats per la Comissió de Govern de 20 de setembre de
2018 i publicats al Butlletí Oficial de la Província l’1 d’octubre de 2018, que s’indiquen
en l’annex que consta a l'expedient.

14. – (3-148/2019)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-148/2019  de  modificacions  de  crèdit,
consistent en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de
l’Ajuntament  de  Barcelona  de  l’exercici  2018  per  a  l’exercici  2019,  d’import
676.997,12 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.  19093091;  i  PUBLICAR  aquest
acord a la Gaseta Municipal.

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

15. – (20160004P) PRORROGAR per un període comprès des del 20 d'octubre de 2019 fins
al 19 d'octubre de 2020, el contracte 15004487-002 que té per objecte els Serveis
d'assistència tècnica i assessorament en el seguiment i control de les actuacions
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durant el període 2016-2018 pel que fa al protocol de tramitació de projectes i
seguiment de les obres; al Comité de Mobilitat i a la Comissió d'Obres i a la
Intervenció General (2016-2018), adjudicat a l'empresa GPO INGENIERIA Y
ARQUITECTURA SLU, amb NIF B66186479, per un import total de 514.008,00 euros
(IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient.
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de
514.008,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 128.502,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/22719/17942 0504; un
import (IVA inclòs) de 385.506,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/17942 0504, condicionat a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost de l'exercici posterior a l'actual. REQUERIR
l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències de Administració d'Ecologia
Urbana per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la
recepció de la notificació. DONAR compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat.

16. – (20190077D) ADJUDICAR el contracte núm. 19000459, que té per objecte el Servei de
netejadors  i  cuidadors  especialitzats  al  centre  d’acollida  d’animals  de  companyia  de
Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, a SACYR FACILITIES, S.A.
amb NIF A83709873, amb una baixa sobre el preu de sortida del 0,03%, de
conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient, i
d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més
avantatjosa, pel preu de 941.909,60 euros IVA inclòs, dels quals 778.437,69 euros
corresponen al preu net i 163.471,91 euros a l'IVA.  DISPOSAR a favor de l'empresa
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 371.319,97 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/16911 0502; un import (IVA inclòs) de 470.954,80 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/16911
0502; un import (IVA inclòs) de 99.634,83 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2019 i a l'aplicació pressupostària D/22719/16911 0502. CONDICIONAR la seva
realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s
a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 38.921,88 euros. FORMALITZAR el
contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la
recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització,
sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la
suspensió.DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Anna Ortonoves Gil,
cap del Dept. de Gestió i Protecció d'Animals. DONAR-NE compte d'aquest acord a la
Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

17. – (20190317) ATORGAR una subvenció al Consejo Superior de los Colegios de
Arquitectos de España (CSCAE), amb NIF Q2875019H, mitjançant concessió directa i
amb caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 22.2 c) i 28.1 de la Llei
8/2003, 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, aprovada pel
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Consell Plenari el 17 de desembre de 2010, per un import de 44.000,00 euros, que
representa aproximadament un 7% del cost total de l'activitat (607.000,00 euros), per
al Conveni de cooperació entre l'Ajuntament de Barcelona i el Consejo Superior de los
Colegios de Arquitectos de España per la realització del Concurs Europan 15;
DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic
justificades a l'informe que consta a l'expedient; APROVAR el conveni on s'articula
aquesta subvenció 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;
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa plurianual per import de 44.000,00 euros amb
càrrec a la partida 0501.48806.15011 del Pressupost General de l'Ajuntament de
Barcelona, segons el següent detall: un import de 20.000,00 euros amb càrrec a la
pròrroga 2019 del Pressupost de l'Ajuntament de Barcelona 2018; 20.000,00 euros,
amb càrrec al Pressupost de l'Ajuntament de Barcelona de l'any 2020; i, 4.000,00
euros en despeses municipals directes. La consignació queda subordinada al crèdit
que per cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, d'acord amb l'art. 174 del
RDL 2/2004, de 5 de març, regulador de les Hisendes Locals; i REQUERIR l'entitat
beneficiària per tal que presenti el compte justificatiu dels fons rebuts d'acord amb
l'estipulació quarta del conveni i de conformitat amb la normativa vigent. FACULTAR a
la segona Tinenta d'Alcaldia, la Ima. Sra. Janet Sanz Cid, per a la seva signatura.

18. – (20190550)  RATIFICAR  concórrer  a  la  convocatòria  de  subvencions  de  l’Agència  de
Residus de Catalunya destinades a la implantació de deixalleries per al tractament
dels residus municipals (Resolució Convocatòria TES/1375/2019), amb un pressupost
total  de  3.000.000,00  d’euros.  ASSUMIR el  compromís,  en  cas  de  resultar  beneficiari
de  la  subvenció,  de  complir  la  normativa  legal  vigent  per  aquests  tipus  d’ajut  i  totes
les condicions previstes en les bases de la convocatòria i en la resolució d’atorgament
de la subvenció, així com de finançar la part del pressupost del projecte que no
cobreixi  la  subvenció atorgada.  AUTORITZAR a l’Agència de Residus de Catalunya per
tal que pugui realitzar electrònicament les consultes de dades que acreditin el
compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat i, si s’escau,
les obligacions amb la Seguretat Social, d’acord amb l’article 24 de la Llei 5/2007, de 4
de juliol de mesures fiscals i financeres. FACULTAR el Gerent de Medi Ambient i
Serveis Urbans Sr. Frederic Ximeno Roca per actuar en representació de l’Ajuntament
de Barcelona en tots aquells actes necessaris per la tramitació de la subvenció,
incloent  la  formalització  de  la  sol·licitud,  l’acceptació  i  la  justificació,  si  s’escau,
l’aprovació dels documents comptables que se’n puguin derivar. FACULTAR el Cap del
Departament  de  Coordinació  de  Projectes  Europeus  i  Llei  de  Barris  de  l’IMU,  per
actuar com a representant tècnic de l’ajuntament de Barcelona en la sol·licitud, tràmit
i  gestió  d’aquesta  subvenció.  NOTIFICAR  el  present  acord  als  interessats  al  efectes
corresponents.  

19. – (20190549)  RATIFICAR concórrer a la convocatòria de subvencions de l'Agència de
Residus de Catalunya destinades les administracions públiques de Catalunya per a la
investigació de sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de
contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant
desconegut (Resolució Convocatòria TES/936/2019), amb un pressupost total
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d'1.000.000,00 d'euros. ASSUMIR el compromís, en cas de resultar beneficiari de la
subvenció, de complir la normativa legal vigent per aquests tipus d'ajut i totes les
condicions previstes en les bases de la convocatòria i en la resolució d'atorgament de
la subvenció, així com de finançar la part del pressupost del projecte que no cobreixi
la subvenció atorgada. AUTORITZAR a l'Agència de Residus de Catalunya per tal que
pugui realitzar electrònicament les consultes de dades que acreditin el compliment de
les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat i, si s'escau, les obligacions
amb la Seguretat Social, d'acord amb l'article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol de
mesures fiscals i financeres. FACULTAR el Gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans Sr.
Frederic Ximeno Roca per actuar en representació de l'Ajuntament de Barcelona en
tots aquells actes necessaris per la tramitació de la subvenció, incloent la
formalització de la sol·licitud, l'acceptació i la justificació, si s'escau, l'aprovació dels
documents comptables que se'n puguin derivar. FACULTAR el Cap del Departament
de Coordinació de Projectes Europeus i Llei de Barris de l'IMU, per actuar com a
representant tècnic de l'ajuntament de Barcelona en la sol·licitud, tràmit i gestió
d'aquesta subvenció. NOTIFICAR el present acord als interessats al efectes
corresponents.

20. – (1BC 2019/118) APROVAR el Projecte del sostre enteixinat policromat del Saló de
Cent  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  (projecte  de  restauració  i  projecte  de  mitjans
auxiliars  i  ajudes  de  paleta),  al  Districte  de  Ciutat  Vella  de  Barcelona,  d’iniciativa
municipal,  d’acord  amb  els  informes  tècnic  i  jurídic  del  Projecte  que  figuren  a
l’expedient  administratiu  i  que  aquests  efectes  es  donen  per  reproduïts,  amb  un
pressupost  de  3.108.668,28  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.

Districte de Sants-Montjuïc

21. – (19PL16709) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l’ampliació de
l’escola  Josep  Tous;  promogut  per  les  Germanes  Caputxines  de  la  Mare  del  Diví
Pastor; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; SOTMETRE’L al Consell  Municipal
per  a  la  seva  aprovació  definitiva;  i  DONAR-NE  compte  a  la  Comissió  d’Ecologia,
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

22. – (3BD 2019/119) APROVAR el Projecte Modificat del projecte executiu de
reurbanització del carrer Carreras i Candi i del carrer Esteràs entre la Riera Blanca i el
carrer Sugranyes, al Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, d’iniciativa municipal, a
l'empara de l'article 42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament  d'obres,  activitats  i  serveis  dels  ens  locals  (ROAS)  i  d’acord amb l’Informe
Tècnic de la Direcció d’Obra i  de la Direcció Tècnica d’Infraestructures de BIMSA i  de
l’Informe  Jurídic  de  BIMSA  que  figuren  a  l’expedient  administratiu  i  que  aquests
efectes es donen per reproduïts, per un import, que en el cas de ser executat pel
mateix  contractista  ascendeix  a  2.252.935,27  euros,  el  21%  d’IVA  inclòs,  import

 



CG 33/19 27/34

resultant de sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa ofertada per
l’adjudicatari  (1.846.931,09  euros,  IVA  inclòs),  l’import  de  serveis  afectats  a  realitzar
(183.464,43  euros,  IVA  inclòs)  i  l’import  de  les  modificacions  (222.539,75  euros,  IVA
inclòs,  que  representen  el  12,05%  d’increment  sobre  l’import  adjudicat  del  projecte
de reurbanització),  consistents en modificacions tècniques relatives a l’adequació del
sanejament  del  projecte  als  requeriments  de  BCASA  i  del  Districte,  a  l’ampliació  i
adaptació a la xarxa d'aigua potable projectada de comú acord entre la companyia
AGBAR i  el  Districte,  a l’ampliació i  connexió de la xarxa IMI projectada amb la xarxa
existent per la proximitat de l'àmbit de les obres, en la intersecció amb al carrer
d’Antoni  de  Capmany,  a  la  rehabilitació  de  paviment  existent  per  la  proximitat  de
l'àmbit de l'obra, en la intersecció amb al carrer Canalejas als requeriments del
Districte, a treballs d'adequació i conservació de rampes d'accessos a guals de
vehicles, necessàries durant les diferents sub fases d'execució i modificació a
plataforma única al traçat i desafecció de serveis existents ocults, necessaris per a
l'execució de la nova secció projectada; 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.

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

23. – (354/19)  FACULTAR  la  Tercera  Tinenta  d’Alcaldia,  Ima.  Sra.  Laia  Bonet  Rull,  per  la
signatura  del  conveni  Memoràndum  d’Entesa  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona,  el
Banc  Internacional  de  Reconstrucció  i  Desenvolupament  (BIRD)  i  l’Associació
Internacional de Foment (AIF) aprovat per Comissió de Govern en data 23 de maig de
2019, així com la de tots els documents que se’n puguin derivar.

Districte de l'Eixample

24. – (20199202) ADJUDICAR el contracte núm. 19C00009, que té per objecte la Gestió i
explotació del Complex esportiu Fort Pienc, ubicat al carrer Marina,119  i les Pistes
Joan Miro ubicades al carrer Aragó,2 del Districte de l'Eixample, per un import de
400.228,81 euros, exempt d'IVA, de conformitat amb la proposta de valoració i
classificació continguda en l'expedient a l'Associació Esportiva l'Eixample de
Barcelona, amb NIF G08943813, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada
l'oferta més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DISPOSAR a favor de
l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os
que s'indiquen en aquest mateix document, amb un import total de 400.228,81 euros
IVA exclòs (46.949,38 euros any 2019, 168.866,38 euros any 2020 i 184.413,05 euros
any 2021). FIXAR en 20.011,44 euros l'import de la garantia definitiva i RETENIR-LO
del preu del contracte atesa  la declaració del contractista d'acollir-se a aquesta
modalitat de constitució de la garantia. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el
termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de
l'adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte a les dependències
Dept.Recursos Interns. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.
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25. – (20199202) ANUL·LAR part de l'autorització de despesa del contracte número
19C00009, que té per objecte la Gestió i explotació del Complex esportiu Fort Pienc i
pistes Joan Miró, per un import de 59.523,27 euros amb càrrec al Pressupost/os i
Partida/es indicades en aquest mateix document, per baixa en l'adjudicació.

Districte de Sants-Montjuïc

26. – (20191058)  APROVAR,  d’acord  amb  l’  art.  13.r  de  la  Llei  22/98,  de  30  de  desembre,
que aprova la Carta Municipal de Barcelona, i Decret d’Alcaldia de 15 de juny de 2019,
el  CONVENI  de  col·laboració  a  subscriure  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona–Districte
de Sants-Montjuïc i el Consorci d’Educació de Barcelona, NIF: Q- 0801205-F, amb una
vigència prevista de dos cursos acadèmics des de la seva signatura, que té per finalitat
la  implementació  i  desenvolupament  del  “Projecte  Diversificació  Curricular”  com
experiència  innovadora  amb  actuacions  a  favor  de  l’èxit  escolar  orientades  a  la
consecució  de  la  titulació  escolar  a  través  d’activitats  fora  del  centre  escolar  en
programes de diversificació curricular, que en cap cas podran ser de tipus laboral ni
professional, i que persegueixen accions formatives de caràcter pràctic en les
referides empreses i entitats per tal de poder oferir una millor resposta a les
necessitats educatives dels alumnes d’educació secundària dels Instituts del  Districte;
en el seu desenvolupament el Districte de Sants-Montjuïc facilitarà el contacte amb
les empreses, entitats i institucions municipals adients per a poder dur a terme
aquestes activitats i signarà acords de col·laboració amb els referits ens, empreses i
institucions  per  tal  de  promoure  i  facilitar  la  realització  d’actuacions  de  caràcter
pràctic  a  l’àmbit  de  l’esmentat  projecte.  FACULTAR  el  Regidor  del  Districte  de
Sants–Montjuïc Im. Sr. Marc Serra i Solé, per a la signatura d’ aquest conveni així com
dels convenis específics amb empreses i entitats que en el seu desenvolupament es
puguin derivar.

Districte de les Corts

27. – (19XC0225)  “APROVAR el  conveni  de  col·laboració  empresarial  en  activitats  d’interès
general  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  el  “Reial  Automòbil  Club  de  Catalunya”
(RACC), per tal de regular la col·laboració que durà a terme el RACC en els actes
programats a la Festa Major 2019 del Districte de les Corts, a canvi de les
contraprestacions que aquest Ajuntament li ofereixi dins la campanya publicitària de
la Festa Major, amb vigència des del dia següent a la seva formalització fins a 31 de
desembre de 2019. FACULTAR l'Im. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol, Regidor del
Districte  de  les  Corts,  la  signatura  de  l’esmentat  Conveni,  així  com la  de  tots  aquells
documents que se’n derivin.

28. – (19XC0249)  APROVAR  el  conveni  de  col·laboració  empresarial  en  activitats  d’interès
general  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  El  Corte  Inglés  SA,  per  tal  de  regular  la
col·laboració que durà a terme El Corte Inglés SA en els actes programats a la Festa
Major 2019 del Districte de les Corts, a canvi de les contraprestacions que aquest
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Ajuntament li ofereixi dins la campanya publicitària de la Festa Major, amb vigència
des del dia següent a la seva formalització fins a 31 de desembre de 2019. FACULTAR
l'Im. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol, Regidor del Districte de les Corts, la signatura de
l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin.
Districte d'Horta-Guinardó

29. – (19003191) INICIAR l'expedient per a la contractació de Gestió integral dels Casals de
Gent Gran del Districte d'Horta-Guinardó i de l'Espai de Gent Gran Canigó, vinculat al
Casal de Gent Gran d’Horta, amb núm. de contracte 19003191, mitjançant tramitació
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de
licitació d'1.025.251,78 euros (IVA inclòs) i un valor estimat d'1.694.631,04 euros,
distribuït en els següents lots: - LOT núm. 01, Casals de Gent Gran del Baix Guinardó,
Horta, i Espai Canigó, per un import de 534.185,67 euros IVA inclòs; - LOT núm. 02,
Casals de Gent Gran de Vall d'Hebron i Sant Genís, per un import de 491.066,11 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 pressupost net 847.315,52 euros i import de l'IVA de 177.936,26
euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix
document, amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 85.437,65 euros
a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232
0607, un import (IVA inclòs) de 512.625,89 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0607, un import (IVA inclòs) de
427.188,24 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/23232 0607; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s
pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà
l'exercici següent a la seva autorització. DONAR-NE compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

30. – (144/2019)  APROVAR  el  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona,
mitjançant el Districte d’Horta-Guinardó i l’Associació de Comerciants Carmel Comerç,
per facilitar les infraestructures per a les activitats de dinamització i de promoció del
comerç de proximitat, 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 la  Ima.  Sra.  Maria  Rosa Alarcón Montañés,  Regidora del  Districte  d’Horta-
Guinardó per a la signatura del Conveni.

31. – (145/2019)  APROVAR  el  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona,
mitjançant  el  Districte  d’Horta-Guinardó  i  la  Federació  Cor  d’Horta,  per  facilitar  les
infraestructures per a les activitats de dinamització i de promoció del comerç de
proximitat, 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 la  Ima.  Sra.  Maria  Rosa Alarcón Montañés,  Regidora del  Districte  d’Horta-
Guinardó per a la signatura del Conveni.
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32. – (146/2019)  APROVAR  el  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona,
mitjançant el Districte d’Horta-Guinardó i l’Associació de Comerciants Mare de Déu de
Montserrat i Entorns, per facilitar les infraestructures per a les activitats de
dinamització i de promoció del comerç de proximitat, 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  la  Ima.  Sra.  Maria  Rosa  Alarcón
Montañés, Regidora del Districte d’Horta-Guinardó per a la signatura del Conveni.

33. – (147/2019)  APROVAR  el  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona,
mitjançant el  Districte d’Horta-Guinardó i  l’Associació de Botiguers i  Professionals Eix
Maragall, per facilitar les infraestructures per a les activitats de dinamització i de
promoció del comerç de proximitat, 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 la Ima. Sra. Maria Rosa Alarcón Montañés, Regidora del Districte
d’Horta-Guinardó per a la signatura del Conveni.

ÀREA DE DRETS SOCIALS, FEMINISMES I LGTBI

34. – (17002612-003 (0697/17)) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del
TRLCSP, el contracte 17002612-003 que té per objecte la prestació del servei de
primera  acollida,  de  serveis  especialitzats  transversals  i  reforç  al  Servei  d’Atenció  a
Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER) de la ciutat de Barcelona, depenent de la
Direcció  d’Atenció  i  Acollida  a  Immigrants,  adjudicat  a  l'empresa  ABD  Asociación
Bienestar y Desarrollo, amb NIF G59435180, per un import màxim de 30.476,12 euros
(IVA exempt), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient.
AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un
import de 30.476,12 euros, IVA exempt, amb càrrec a les partides i als pressupostos
amb el desglossament següent: un import (IVA exempt) de 30.476,12 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23161
0801. FIXAR en 1.523,81 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva.
REQUERIR a l'adjudicatari per tal que reajusti la garantia definitiva per l'import indicat
i comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica per a
la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la
notificació del present acord. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.

35. – (20180230) ANUL·LAR parcialment l’autorització i disposició de despesa per un import
de 110.000,00 euros a favor de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb NIF
P0800258F, amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/46410/23231 del pressupost de
l'any 2019, en concepte de sobrant de la liquidació definitiva del conveni per fer front
a les despeses de la Targeta Rosa Metropolitana als beneficiaris de 60 a 64 anys,
ambdós inclosos, empadronats a Barcelona.

36. – (20180332) ANUL·LAR parcialment l’autorització i disposició de despesa per un import
de 31.585,85 euros amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix
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document, a favor de UTE Mundiplan, amb NIF U87382537, en concepte de sobrant
de la liquidació del conveni pel programa Vacances per a gent gran 2018-2019
(Destins Balears i Canàries).

37. – (2019/429) APROVAR el conveni de col·laboració entre l´Ajuntament de Barcelona i
l´Associació per la Pau i Drets Humans Taula Colòmbia per al projecte “Contribució de
Barcelona i Catalunya a una pau estable i duradora a Colòmbia que respecti i
garanteixi  els  drets  humans”  que  instrumenta  l'atorgament  d'una  subvenció
mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, de conformitat amb els
articles 22.2.c) 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 30.000,00 euros, que representa el 24,81% del projecte,
que té un import de 120.927,00 euros. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa a favor 
per un import de 30.000,00 euros, amb càrrec a la partida 0701/48747/23291 per a
l’any 2019, a favor de l´Associació per la Pau i Drets Humans Taula Colòmbia amb CIF
G64760523. REQUERIR l´entitat beneficiària 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, d´acord amb allò establert al pacte 5è del conveni. FACULTAR la Quarta
Tinenta d´Alcaldia, la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño per a la signatura del conveni.

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I CIÈNCIA

38. – (20204001 / 19S16734) APROVAR inicialment les Bases particulars del Premi Jove de
Còmic Sant Martí, per a la prevenció i eradicació de la violència masclista. SOTMETRE
a informació pública les esmentades Bases particulars, per un termini de vint dies
hàbils a comptar des de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, en el Tauler d'edictes de l'Ajuntament i una referència en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la Gaseta municipal, d'acord amb els
articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i 5.3 de la Normativa general reguladora de
les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per tal que els interessats puguin
examinar l'expedient i hi puguin formular, si s'escau, les al·legacions que creguin
adients. TENIR per aprovades definitivament les Bases particulars en cas que
transcorri l'esmentat termini sense que es presentin al·legacions i, en aquest cas,
CONVOCAR el premi mitjançant la publicació d'anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona. AUTORITZAR la despesa de 1.000,00 euros, que anirà a càrrec
a la partida  0610-48101-23241 del pressupost de l'any 2020, condicionat a
l'existència de crèdit adequat i suficient, per a fer front a la disposició i lliurament
d'aquests premis amb el següent desglossament: categoria A persones entre 16 i 25
anys: 1.000,00  euros.

39. – (20191036)  INICIAR  l'expedient  per  a  la  contractació  de  l’organització,  programació  i
dinamització  dels  serveis  socioculturals  de  l’Auditori  Sant  Martí  amb  contractació
pública sostenible, amb núm. de contracte 19003757, mitjançant tramitació ordinària,
amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de
448.429,63 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 742.527 euros; APROVAR les
actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i
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el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per
a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net
370.603,00 euros i import de l'IVA de 77.826,63 euros; i amb càrrec a les partides i als
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 225.014,02
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33412 0610, un import (IVA inclòs) de 223.415,61 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33412 0610,
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os
corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la
seva autorització. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

40. – (20201001)  INICIAR l'expedient per a la contractació de Gestió i Programa de
dinamització sociocultural del Centre Cívic Can Felipa, amb núm. de contracte
19003196, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert,
amb un pressupost base de licitació de 888.666,12 euros (IVA inclòs) i un valor
estimat d'1.473.782,10 euros; 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 les partides i als pressupostos que
s'indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament: pressupost
net 734.434,82 euros i import de l'IVA de 154.231,30 euros; condicionada a
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès
que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització.
DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

S'HA RETIRAT la proposta precedent.

41. – (111/2019) APROVAR la convocatòria 2020-2021, per a l'atorgament de subvencions
per a la planificació, la gestió i el seguiment dels plans i processos de
desenvolupament comunitari a la ciutat de Barcelona amb durada pluriennal, d’acord
amb  les Bases generals aprovades per la Comissió de Govern de 16 de novembre de
2017 i publicades al BOP el 27 de novembre de 2017; ESTABLIR un termini de
presentació de sol·licituds de 20 dies hàbils a iniciar el dia següent al de la publicació
de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona; AUTORITZAR   la
despesa total d'1.582.318,00  euros, amb càrrec a la posició pressupostària
D/48901/23182, dels quals 791.159,00 euros van amb càrrec al pressupost de l'any
2020 i 791.159,00 euros amb càrrec al pressupost de l'any 2021. FACULTAR el/la
president/a  de  la  Comissió  de  valoració  que  s'estableix  a  la  base  setena  d’aquesta
convocatòria, per tal d'efectuar els actes de tràmit i definitius que puguin
correspondre. FACULTAR Ia Gerent de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
per tal d'efectuar els actes de gestió pressupostària que resultin de la present
convocatòria. 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.

42. – (20169205) MODIFICACIÓ del contracte número 16C00003, que té per objecte la
Gestió i explotació del Centre Cívic Ateneu Fort Pienc del Districte de l'Eixample, amb
motiu  de  l’increment  de  les  hores  d’animadors/es  d’acord  amb  la  clàusula  19.2  del
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plec de clàusules administratives on es preveu la modificació del contracte i de
conformitat amb l'art 106 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre del
Text Refós de la Llei de contractes del sector públic. AMPLIAR la disposició de despesa
per  import  d’11.410,82  euros,  amb  càrrec  a  la  partida  0602/48998/33711  del
pressupost 2019, i DISPOSAR-LA a favor de LUDIC 3, SCCL, NIF F60475902,
adjudicatària del contracte. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim
de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, constitueixi la garantia
definitiva  per  un import  de 570,54 €  i  comparegui  per  formalitzar  la  modificació  del
contracte a les dependències Departament de Recursos Interns del Districte de
l’Eixample. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

Districte de l'Eixample

43. – (20209201)  INICIAR  l’expedient  per  a  la  contractació  de  la  concessió  del  servei
especial de l’Annex IV referent a la gestió i explotació del Centre Cívic La Casa Elizalde
del Districte de l’Eixample, amb núm. 19C00018, mitjançant tramitació ordinària, amb
la utilització del procediment restringit segons art. 160 i següents de la Llei 9/2017 de
contractes  del  sector  públic  i  no  subjecte  a  la  regulació  harmonitzada,  d’acord  amb
l’art.  20  de  la  mateixa  llei  i  amb  una  contractació  pública  sostenible  d’acord  amb  el
Decret  d’Alcaldia  de  24  d’abril  de  2017,  amb  un  pressupost  base  de  licitació  de
447.940,00 euros i un valor estimat de 4.223.452,32 euros. APROVAR les actuacions
preparatòries efectuades, el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques reguladores del contracte. PUBLICAR i CONVOCAR la licitació
per a la seva adjudicació mitjançant anunci previ al DOUE i anunci al perfil del
contractant  d’acord  amb  la  disposició  addicional  36,  article  135.4  i  5  de  la  LCSP.
AUTORITZAR la despesa del contracte per un import de 447.940,00 euros, en
concepte  d’aportació  màxima  de  la  subvenció  i  amb  càrrec  al  Pressupost/os  i
Partida/es  que s’indiquen en aquest  mateix  document condicionada a  l’existència  de
crèdit  adequat  i  suficient  en  el/s  pressupost/os  posterior/s  a  l’actual.  DONAR-NE
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

44. – (20209203)  INICIAR  l’expedient  per  a  la  contractació  de  la  concessió  del  servei
especial de l’Annex IV referent a la gestió i explotació del Centre Cívic Casa Golferichs
ubicat  al  carrer  Gran  Via  de  les  Corts  Catalanes  491  de  Barcelona,  i  de  l’Espai  de
Fotografia  Francesc  Català  Roca,  ubicat  a  l’Espai  Arenes,  carrer  Llançà  21  de
Barcelona, amb núm. de contracte 19C00020, mitjançant tramitació ordinària, amb la
utilització del procediment restringit segons art. 160 i següents de la Llei 9/2017 LCSP
i  no  subjecte  a  la  regulació  harmonitzada,  d’acord  amb  l’art.  20  de  la  mateixa  llei  i
amb una contractació pública sostenible d’acord amb el Decret d’Alcaldia de 24 d’abril
de 2017, amb un pressupost base de licitació de 510.739,64 euros i un valor estimat
de 3.049.223,72 euros. APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladores
del contracte. CONVOCAR i PUBLICAR la licitació per a la seva adjudicació mitjançant
anunci  previ  al  DOUE  i  anunci  al  perfil  del  contractant  d’acord  amb  la  disposició
addicional 36, article 135.4 i 5 de la LCSP. AUTORITZAR la despesa del contracte per
un  import  de  510.739,64  euros,  en  concepte  d’aportació  màxima  de  l’aportació
econòmica municipal i amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que
s’indiquen en aquest mateix document condicionada a l’existència de crèdit adequat i
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suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l’actual. DONAR-NE compte a la Comissió
de Drets Socials, Cultura i Esports.

b) Mocions

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