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Ref:CG 13/18 

 

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

Barcelona, el dia 12 d’abril de 2018 s'hi reuneix la Comissió de Govern en sessió 

ordinària, sota la presidència de l’Ima. Sra. Tinenta d’Alcaldia Laia Ortiz 

Castellví, en substitució de l’Excma. Sra. Alcaldessa Ada Colau Ballano. Hi 

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

Agustí Colom Cabau, Laura Pérez Castaño, Josep Ma. Montaner Martorell i Eloi 

Badia Casas, assistits pel Secretari General, Sr. Jordi Cases i Pallarés, que 

certifica. 

 

 Excusen la seva absència, els Ims. Srs. i la Ima. Sra. Tinents/ta 

d'Alcaldia, Gerardo Pisarello Prados,  Jaume Asens Llodrà i Janet Sanz Cid, i la 

Ima. Sra. Regidora, Mercedes Vidal Lago. 

 

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

 

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

les nou hores i trenta minuts. 

 

 Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 5 d’abril de 

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

S'APROVA. 

 

 

 

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

MUNICIPAL 

 

 

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

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

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

Municipal: 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

B) Part Informativa 

 

a) Despatx d'ofici 

b) Mesures de govern 

c) Informes 

 

C) Part Decisòria / Executiva 

 

a) Ratificacions 

b) Propostes d'acord 



 

Ref:CG 13/18 

v.  12- 4- 2018 

 12: 52 

2 

 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

1.- (E.08.6004.18) ACTUALITZAR el dret de superfície constituït a favor del Consorci 

d’Hospitals de Barcelona per acord del Consell Plenari de 27 de març de 1992, 

respecte la finca de propietat municipal situada en el carrer Chafarinas núm. 2-8, 

on s’ubica el Centre d’Atenció Primària Chafarinas, en el sentit d’ATRIBUIR la 

condició de superficiari al Servei Català de la Salut; MODIFICAR la clàusula 

tercera de les Condicions reguladores del dret de superfície aprovades per 

l’esmentat acord del Consell Plenari, en el sentit que el termini serà de setanta-

cinc anys a comptar des de la data de formalització del dret, mantenint inalterades 

la resta de condicions aprovades; CONCRETAR la superfície de la finca objecte 

del dret de superfície en 1.197,77 metres quadrats d’acord amb les operacions de 

morfologia hipotecària realitzades i el plànol annex; 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; 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. 

 

2.- (E.10.6020.17) CONSTITUIR respecte la finca de propietat municipal ubicada en la 

plaça Sant  Bernat Calbó núm. 2 i 3-5, un dret real de superfície a favor de la 

Generalitat de Catalunya, per un termini de setanta-cinc anys i amb caràcter 

gratuït, amb la finalitat de substituir per un edifici de nova planta, un dels dos 

edificis històrics que integren el CEIP la Mar Bella que ocupa una part de la finca 

de la plaça Sant Bernat Calbó núm. 2, així com l’ampliació de l’esmentat CEIP 

mitjançant la construcció d’un nou edifici de nova planta a la part de la finca que 

dona a la plaça Sant Bernat Calbó núm. 3-5, 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. 

 

3.- (EM 2018-04/08) ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades al Consell 

Plenari de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb les societats privades 

municipals Barcelona de Serveis Municipals, SA, Barcelona d’Infraestructures 

Municipals, SA, Informació i Comunicació de Barcelona, SA, Barcelona Activa, 

SA, Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA, Barcelona Cicle de 

l’Aigua, SA i Foment de Ciutat, SA, els acords següents: APROVAR els comptes 

anuals de cada societat i els comptes anuals consolidats de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA, tancats a 31 de desembre de 2017, integrats pel Balanç, el 

Compte de pèrdues i guanys, l’Estat de canvis en el patrimoni net, l’Estat de 

fluxos d’efectiu i la Memòria. APROVAR els corresponents Informes de Gestió. 

APROVAR la gestió realitzada en l'exercici 2017 pels administradors respectius. 

APROVAR, per a cada societat, la distribució de resultats de l'exercici tancat a 31 

de desembre de 2017, segons document que consta a l'expedient. 
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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

4.- (EM 2017-12/24) ESMENAR, a l’empara de l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 

l’error material que figura en l’acord del Plenari del Consell Municipal en la 

sessió del 23 de març de 2018, en relació a la data de l’informe de resolució de les 

al·legacions presentades pel Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya en el 

tràmit d’informació pública a l’acord de la Comissió d’Economia i Hisenda de 5 

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

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

Barcelona que esdevindrà d’economia mixta destinada a la creació d’un parc d 

‘habitatges de lloguer social, en el sentit que on diu “de data 23 de febrer de 

2018” ha de dir “de data 7 de març de 2018”; MANTENIR inalterats la resta de 

pronunciaments de l’esmentat acord. 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

5.- (548/18)  ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cívic a Abacus Cooperativa, per la 

seva trajectòria de 50 anys de compromís amb l’educació, la cultura i el 

cooperativisme. 

 

6.- (265/2017)  RESOLDRE les al·legacions presentades durant el període d’informació 

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

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

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

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

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

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

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

modificacions introduïdes, i PUBLICAR-LA al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona i a la Gaseta Municipal. 

 

7.- (369/2017 DSAJ (78/2017) DESESTIMAR el recurs de reposició presentat pel membre de la 

Guàrdia Urbana de Barcelona, amb núm. de matrícula 24739, contra l’acord del 

Plenari del Consell Municipal, de 21 de juliol de 2017, que va desestimar la seva 

sol·licitud de medalla d’honor al sofriment en la categoria d’argent,  ja que no 

s’apreciava la concurrència dels requisits establerts als articles 1, 3.1 i 3.2 del 

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

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

1976,  atès que l’interessat en el seu recurs no planteja  elements nous o causes 

justificatives objecte de valoració que desvirtuïn els fonaments de l’acord objecte 

de recurs, d’acord amb l’informe que consta a l’expedient. 

 

8.- (370/2017 DSAJ (45/2017) DESESTIMAR el recurs de reposició presentat per l’agent de la 

Guàrdia Urbana de Barcelona, amb núm. de matrícula 24778, contra l’acord del 

Plenari del Consell Municipal, de 30 de juny de 2017, que desestima la seva 

sol·licitud de la medalla d’honor al sofriment en la categoria d’argent en no 

apreciar-se la concurrència dels requisits establerts als articles 1, 3.1 i 3.2 del 
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Reglament d'Honors i Recompenses dels membres de la Policia Municipal i del 

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

1976,  atès que l’interessat en el seu recurs no planteja elements nous o causes 

justificatives objecte de valoració que desvirtuïn els fonaments de l’acord objecte 

de recurs, d’acord amb l’informe que consta a l’expedient. 

 

9.- (66/2018)  DESESTIMAR la sol·licitud de concessió de la medalla d’Honor al 

sofriment, en la categoria d'argent, a l’agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona 

amb núm. de matrícula 24279, atès que, d'acord amb els informes que figuren a 

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

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

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

1976. 

 

10.- (67/2018)  DESESTIMAR la sol·licitud de concessió de la medalla d’Honor al 

sofriment, en la categoria d'argent, al membre de la Guàrdia Urbana de Barcelona 

amb núm. de matrícula 28028, atès que, d'acord amb els informes que figuren a 

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

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

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

1976. 

 

11.- (511/18)  REVOCAR l’atorgament de la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona al 

Sr. Miquel Mateu Pla, acordat pel Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona 

en sessió de 18 d’abril de 1945, d’acord amb l’informe que consta a l’expedient. 

 

12.- (589/18)  ANUL·LAR  els expedients de depuració tramitats a l’empara de la llei 

franquista per a la depuració dels funcionaris i funcionàries públics de 10 de 

febrer de 1939, que figuren al Llistat número 1 corresponent a 922 Funcionaris i 

funcionàries destituïts i al Llistat número 2 corresponent a 696 Funcionaris i 

funcionàries sancionats i fins i tot inhabilitats per càrrecs de comandament; 

RECONÈIXER la dignitat d’aquells funcionaris i funcionàries que van passar per 

un procés depurador sense les mínimes garanties de defensa i que van ser 

condemnats arribant inclús a ser destituïts per haver-se mantingut lleials als seus 

càrrecs i a l’administració a la que servien; INCORPORAR una còpia del present 

acord  a cadascun dels expedients de la sèrie de Represàlia política (F193) del 

Fons de l’Ajuntament de Barcelona de l’Arxiu Municipal Contemporani, perquè 

es conegui l’anul·lació de les sancions que contenen; INCORPORAR una còpia 

del present acord a cadascun dels expedients personals dels funcionaris i 

funcionàries afectats; NOTIFICAR aquest acord als afectats i afectades i a les 

seves famílies, mitjançant la seva publicació a la Gaseta Municipal i al BOPB així 

com al web de la Memòria històrica de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

13.- (20180091)  APROVAR el reconeixement de crèdit per un import total de 15.772,77 

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

que correspon a la despesa generada durant l’any 2013 i no reconeguda en 

l’exercici corresponent: la factura número FE2018-02-11, de 13 de febrer de 
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2018, emesa per Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, SA, amb NIF 

A60744216, i així regularitzar les despeses generades per l’escreix d’amidaments 

derivat del contracte d’obres de manteniment d’estructures vials i espais singulars 

de la ciutat de Barcelona, durant l’any 2012; AUTORITZAR, DISPOSAR i 

RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import 15.772,77 euros (IVA 

inclòs), amb càrrec al pressupost i posició pressupostària  indicada en aquest 

mateix document. 

 

14.- (20190001)  INICIAR l'expedient per a la contractació del servei de recollida de 

residus municipals i neteja de l'espai públic de la ciutat de Barcelona (2019-27), 

amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 

18000780, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment 

obert, i amb un pressupost total de licitació de 2.456.595.293,44 euros, IVA 

inclòs, distribuït en els següents lots: Lot núm. 1, Zona Centre, per un import de 

930.710.626,48 euros IVA inclòs; Lot núm. 2, Zona Oest, per un import de 

568.743.360,56 euros IVA inclòs; Lot núm. 3, Zona Nord, per un import de 

415.418.645,44 euros IVA inclòs; Lot núm. 4, Zona Est i neteja de platges, per un 

import de 541.722.660,96 euros IVA inclòs; APROVAR les actuacions 

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

de prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per 

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

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

següent desglossament: pressupost net 2.233.268.448,58 euros; tipus impositiu del 

10% d'IVA, i import de l'IVA de 223.326.844,86 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. 

 

15.- (0181-05-17 IMPJ) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 

l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció de l’exemplar que, per les seves 

característiques peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, han d’ésser conservats 

dins el terme municipal, d’una nova fitxa, corresponent al següent arbre: Celtis 

australis: ubicat als Jardins de la Fundació Muñoz Ramonet, carrer Muntaner, 

282, al Districte de Sarrià-Sant Gervasi. PUBLICAR el present acord a la Gaseta 

Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 

Districte d'Horta-Guinardó - Districte de Sant Andreu 

 

16.- (15ju40 i 17ju58) RESOLDRE les peticions formulades per Regesa el 31 de maig de 2017 i 

el 26 de juny de 2017 de liquidació definitiva dels convenis subscrits l’1 de juliol 

de 2000 i de 9 de juliol de 2004 per a l’execució de la MPGM del Primer Cinturó, 

tram carrer Sant Quintí a plaça Maragall i execució de la MPGM Primer Cinturó 

tram Garcilaso, respectivament, en els termes i pels motius que justificadament i 

raonada figuren a l’informe jurídic emès el 26 de març de 2018 i que afectes de 

motivació s’incorpora a l’expedient i es dóna per reproduït. ESTABLIR un saldo 

resultant de l’execució dels convenis d'1.644.369,11 euros a favor de Regesa 

quant al conveni del tram carrer Sant Quintí a Plaça Maragall i de 2.656.602,95 

euros  a favor de l’Ajuntament de Barcelona quant al conveni del tram Garcilaso. 

TENIR per liquidats definitivament ambdós convenis, a l’empara de l’article 51.1 

e) de la Llei 40/2015, i ESTABLIR un saldo a favor de l’Ajuntament de 
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Barcelona d'1.012.233,84 euros. REQUERIR Regesa perquè en el termini d’un 

mes, comptador a partir de l’endemà de la notificació d’aquest acord, ingressi a la 

Tresoreria Municipal l’import d'1.012.233,84 euros.  

 

Districte de Ciutat Vella 

 

17.- (17PL16473)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

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

nova bocana del port de Barcelona, promogut per l’Autoritat Portuària de 

Barcelona; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a què 

fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que a efectes de 

motivació s’incorpora a aquest acord. 

 

18.- (16PL16408)  RECTIFICAR, de conformitat amb la l’article 105.2 de la Llei 30/1992, 

de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú, l’error material detectat en la part informativa de 

les fitxes de protecció de la Modificació del Pla Especial de Protecció  Patrimoni 

Arquitectònic, històric i artístic al Districte de Ciutat Vella per incorporar al 

patrimoni industrial del Raval (Fàbriques i Cases-Fàbrica), document aprovat 

definitivament per acord del Consell Municipal, en sessió de 23 de febrer de 2018, 

en el sentit a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament; 

INCORPORAR la documentació esmenada al document definitiu, mantenint 

inalterable l’acord adoptat i PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona. 

 

Districte de l'Eixample 

 

19.- (17PL16523)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

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

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

delimitada pels carrers Londres, Villarroel, París i Comte d'Urgell, promogut pel 

Consorci d’Educació de Barcelona; i RESOLDRE l’al·legació presentada en el 

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

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

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

 

 

20.- (17PL16454)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a l’ordenació volumètrica 

de l’edifici situat al passeig de Sant Joan 110, promogut per BHNV Spain PSJ 110 

SL y CIA SCS; i RESOLDRE l’al·legació presentada en el tràmit  d’informació 

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

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

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

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

21.- (17PL16516)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Integral per a la implantació d’un hotel al 
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carrer Alts Forns 40, promogut per Immobiliaria La Campana SA; amb les 

modificacions respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència 

l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que a efectes de motivació 

s’incorpora a aquest acord. 

 

Districte de les Corts 

 

22.- (17PL16495)  APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la 

Carta Municipal de Barcelona, la Modificació de PGM en l’àmbit dels terrenys 

del Futbol Club Barcelona, Districte de les Corts, d’iniciativa municipal; amb les 

modificacions a que fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de 

Planejament, que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a 

aquest acord; RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit  d’informació 

pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de la citada Direcció 

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

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

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

definitiva. 

 

c) Proposicions 

 

D) Part d'impuls i control 

 

a) Proposicions / Declaracions de Grup 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c) Precs 

d) Preguntes 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

E) Mocions 

 

F) Declaracions Institucionals 

 

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

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

Consell Municipal amb les modificacions següents:  

 

ES RETIRA el punt 19. 

 

 

 

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

PLENÀRIES 

 

 

A) Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
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B) Part Informativa 

 

a) Despatx d'ofici 

b) Mesures de govern 

c) Informes a les Comissions 

d) Compareixences Govern municipal 

 

C) Part Decisòria / Executiva 

 

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

diferents Comissions del Consell Municipal. 

 

a)  Propostes d'acord 

 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

1.- (E.11.6000.16) PRORROGAR, d’acord amb el que estableix la clàusula quarta del plec 

regulador de la concessió per a la conservació, subministrament, instal·lació i 

explotació publicitària de determinats elements de mobiliari urbà de la Ciutat de 

Barcelona, concedida a Clear Channel España, SLU, per acord de la Comissió 

d’Economia i Hisenda, de 21 de juny de 2016, per un termini de dos anys amb 

data de finalització el 30 de juny de 2020, mantenint inalterades la resta de 

condicions del plec regulador. 

 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

2.- (2018/171)  INICIAR l'expedient per a la contractació d’Adquisició de serveis de 

sistemes informàtics per realitzar contractació pública electrònica, amb núm. de 

contracte 18002353, mitjançant tramitació urgent, amb la utilització del 

procediment “Licitació amb Negociació”, i amb un pressupost total de licitació de 

3.865.565,52, IVA inclòs, distribuït en els següents lots: Lot núm. 1, Expedient 

Electrònic de Contractació, per un import de 2.032.800,00 euros IVA inclòs; Lot 

núm. 2, Plataforma de Contractació Electrònica, per un import d'1.266.169,71 

euros IVA inclòs; Lot núm. 3, Serveis d’Oficina Tècnica, per un import de 

566.595,81 euros IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, 

el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques 

reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; 

AUTORITZAR l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s 

pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent 

desglossament: pressupost net 3.194.682,25 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, 

i import de l'IVA de 670.883,27 euros; condicionada a l'existència de crèdit 

adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 
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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

3.- (20180334)  AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 

108.918.078,93 euros a favor de l’Autoritat del Transport Metropolità-Consorci 

per a la coordinació del sistema metropolità de transport públic de l’àrea de 

Barcelona, amb NIF P5890049I, en concepte de transferència corrent de l’exercici 

2018 de conformitat amb l’informe de l’interès municipal del Gerent Adjunt de 

Mobilitat i Infraestructures de 12 de març de 2018 i en compliment del Pla Marc 

del programa de sanejament financer del sistema de transport públic i de 

refinançament de l’endeutament per al període 2014-2031, aprovat pel Consell 

d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità en sessió de 6 de març 

de 2014, i ratificat pel Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de 

Barcelona en sessió de 9 de maig de 2014. 

 

4.- (01-2015CD48105) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

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

situat al carrer Cera 1 i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 

2017. CONCEDIR a P4A Barcelona, SL, representat per Cristina San Pedro 

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

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

Cera 1, donat que s’ajusta a l’establert en l’article 7è.3 de l’esmentada Ordenança, 

en relació a l’aplicació de la bonificació i a la seva quantia. D’aquesta manera, la 

quota de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 

1.733,22 euros pel que fa a la ubicació de l’ascensor, es redueix en un 90%, la 

qual cosa representa una bonificació de 1.559,89 euros, quedant només obligat a 

pagar 173,32 euros. DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als 

efectes pertinents. 

 

5.- (01-2016LL17518) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

a realitzar per a la instal·lació de nou ascensor amb afectació estructural en el pati 

de la finca, per millorar-ne l’accessibilitat, a l’edifici situat al carrer Reina 

Cristina, 10 i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2017. 

CONCEDIR a Comunidad de Bienes J. F. B Condal, una bonificació del 90% 

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

concessió de les esmentades obres al carrer Reina Cristina 10, de 12 de gener de 

2017, per a la seva realització, donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è. 3 

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

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

i obres que ascendeix a 1.742,00 euros, es redueix en un 90%, la qual cosa 

representa una bonificació de 1.567,80 euros, quedant només obligat a pagar 

174,20 euros per aquest concepte. DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal 

d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

6.- (01-2016LL32893) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les 

obres, consistents en doblar l’envolvent de dues claraboies existents en dos patis 

interiors de la parcel·la, recuperació de les fusteries dels buits arquitectònics i 

eliminació de rètols irregulars en l’àmbit ocupat per una entitat situada en la 

planta baixa i principal de l’edifici, en la finca ubicada al carrer Portaferrissa 25-

25 bis, edifici catalogat d’interès local amb nivell de protecció B i, de conformitat 
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amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2017. CONCEDIR a Eduardo 

Casarramona Obiols, en representació de Casacuberta Villamil, SL, una 

bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i 

obres generada per la concessió de la llicència de 3 de febrer de 2017, donat que 

s’ajusta a l’establert en l’article 7è.1.B2 de l’esmentada Ordenança, en relació a 

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

l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 3.760,38 

euros, es redueix en un 50%, la qual cosa representa una bonificació de 1.880,18 

euros, quedant només obligat a pagar 1.880,18 euros per aquest concepte. 

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

 

7.- (01-2016LL53691) DENEGAR a Héctor Ros Guinot, en representació de CP Agullers 4, la 

devolució de l’import de 385,01 euros en concepte de taxa per serveis urbanístics 

i, atenent al que d’ofici informa el Departament de Llicències i Espai públic; 

ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres, 

consistents en la rehabilitació de les dues cobertes comunitàries d’edifici entre 

mitgeres, en la finca ubicada al carrer Agullers 4, edifici catalogat d’interès local 

amb nivell de protecció B i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a 

l’any 2017; CONCEDIR a Héctor Ros Guinot, en representació de CP Agullers 4, 

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

instal·lacions i obres generada per la concessió de l’esmentada llicència, de data 

23 de febrer de 2017, donat que s’ajusta a l’establert en l’article 7è.1.B2 de 

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

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

construccions i obres que ascendeix a 619,75 euros, es redueix en un 50%, la qual 

cosa representa una bonificació de 309,88 euros, quedant només obligat a pagar 

309,88 euros per aquest concepte; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal 

d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

8.- (01-2017CI48225) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

a realitzar per a la neteja amb bastida de les gàrgoles i pinacles de la façana en un 

edifici catalogat d’interès nacional (nivell de protecció A) ubicat a la plaça Sant 

Jaume 4 i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2017, 

CONCEDIR a la Generalitat de Catalunya, representada per Anna Clarimon i 

Alsina, una bonificació del 95% sobre la quota de l’Impost de construccions, 

instal·lacions i obres generada per l’admissió del comunicat d’obres a realitzar en 

un edifici catalogat d’interès nacional amb nivell de protecció A, a la plaça Sant 

Jaume 4, donat que s’ajusta a l’establert en l’article 7è.1.B1 de l’esmentada 

Ordenança, en relació a l’aplicació de la bonificació i a la seva quantia. D’aquesta 

manera, la quota de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres que 

ascendeix a 339,72 euros, es redueix en un 95%, la qual cosa representa una 

bonificació de 322,73 euros, quedant només obligat a pagar 16,99 euros per 

aquest concepte. DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 

pertinents. 

 

9.- (01-2017CD12318) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

a realitzar per a la recuperació i restauració del vestíbul de la planta baixa, per 

millorar les condicions d’accessibilitat en la finca ubicada al carrer Rambla 124 i, 

de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2017, CONCEDIR a BCN 
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Via Central Project, SLU una bonificació del 35%, sobre la quota de l’Impost de 

construccions, instal·lacions i obres generada per l’emissió del comunicat diferit 

d’obres a realitzar en un edifici urbanísticament protegit amb nivell de protecció 

C, al carrer Rambla 124, donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è.1.B3 de 

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

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

construccions i obres que s’aplica al pressupost corresponent a la restauració del 

vestíbul i que ascendeix a 8.918,57 euros, es redueix en un 35%, la qual cosa 

representa una bonificació de 3.121,50 euros, quedant només obligat a pagar 

5.797,07 euros per aquest concepte. DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal 

d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

10.- (01-2017CD23116) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

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

al  carrer Palma de Sant Just 6 i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a 

l’any 2017, CONCEDIR a Belén Folch Ayora una bonificació del 90% sobre la 

quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada pel comunicat 

diferit per les obres d’ubicació d’un ascensor al carrer Palma de Sant Just 6, donat 

que s’ajusta a allò establert en l’article 7è.3 de l’esmentada Ordenança, en relació 

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

l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 1.901,39 

euros pel que fa a la ubicació de l’ascensor, es redueix en un 90%, la qual cosa 

representa una bonificació de 1.711,25 euros, quedant només obligat a pagar 

190,14 euros per aquest concepte. DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal 

d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

11.- (01-2017CD23877) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

a realitzar per a la reforma interior de cuina i bar en un edifici catalogat d’interès 

nacional (nivell de protecció A) ubicat a l’avinguda Drassanes núm. 1 i,  de 

conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2017, CONCEDIR al 

Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona una bonificació 

del 95% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres 

generada per l’admissió del comunicat diferit d’obres a realitzar en un edifici 

catalogat d’interès nacional amb nivell de protecció A, a l’avinguda Drassanes 1, 

donat que s’ajusta a l’establert en l’article 7è.1.B1 de l’esmentada Ordenança, en 

relació a l’aplicació de la bonificació i a la seva quantia. D’aquesta manera, la 

quota de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 

5.813,17 euros, es redueix en un 95%, la qual cosa representa una bonificació de 

5.522,51 euros, quedant només obligat a pagar 290,66 euros per aquest concepte. 

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

 

12.- (01-2017CD30954) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

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

millorar-ne l’accessibilitat, a l’edifici ubicat al carrer Magdalenes 6 i, de 

conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2017, CONCEDIR a la CP 

Magdalenes 6, representada per Antonio Soler Ruiz, una bonificació del 90% 

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

obres d’ubicació d’un ascensor al carrer Magdalenes, 6, donat que s’ajusta a 

l’establert en l’article 7è.3 de l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de 
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la bonificació i a la seva quantia. D’aquesta manera, la quota de l’Impost sobre 

instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 2.631,83 euros pel que fa a la 

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

bonificació de 2.368,64 euros, quedant només obligat a pagar 263,18 euros per 

aquest concepte. DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 

pertinents. 

 

13.- (01-2017LL23382) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

a realitzar per al reforç estructural de la planta baixa de l’edifici ubicat al carrer 

Xuclà 21 i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2017, 

CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris del carrer Xuclà, 21, una bonificació 

del 35%, sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres 

generada per la concessió de llicència d’obres a realitzar en un edifici 

urbanísticament protegit amb nivell de protecció C, al carrer Xuclà 21, donat que 

s’ajusta a l’establert en l’article 7è.1.B3 de l’esmentada Ordenança, en relació a 

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

l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres que s’aplica al pressupost 

corresponent al reforç estructural de la coberta de la planta baixa i que ascendeix a 

1.544,02 euros, es redueix en un 35%, la qual cosa representa una bonificació de 

540,41 euros, quedant només obligat a pagar 1.003,61 euros per aquest concepte. 

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

 

14.- (04-2015LL31075) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 

obres de construcció del nou edifici d’equipament docent destinat a educació 

infantil i aparcament soterrani per a ús de l’Escola Betània-Patmos (segona i 

última fase) als terrenys situats al carrer Montevideo número 13A i de conformitat 

amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015, CONCEDIR a Fundació Privada 

Betània Patmos la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de 

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

2 de novembre de 2015 (exp. 04-2015LL31075), per a les obres de construcció 

del nou edifici d’equipament docent destinat a educació infantil i aparcament 

soterrani per a ús de l’Escola Betània-Patmos; donat que s’ajusta a allò establert 

en l’article 7è de l’esmentada ordenança, atès que les obres s’executen per una 

entitat sense ànim de lucre, la construcció es realitza en terrenys qualificats 

d’equipaments (claus 7a i 7b) i les obres acompleixen una indiscutible funció 

d’interès social com és la realitzada per un equipament docent; i DONAR-NE 

trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

15.- (04-2015LL31075/1) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 

obres de construcció del nou edifici d’equipament docent destinat a educació 

infantil i aparcament soterrani per a ús de l’Escola Betània-Patmos (primera fase) 

als terrenys situats al carrer Montevideo número 13A i de conformitat amb 

l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015; CONCEDIR a Fundació Privada Betània 

Patmos la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de Construccions, 

Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, en data 30 de juliol 

de 2015 (exp. 04-2015LL31075/1), per a les obres de construcció del nou edifici 

d’equipament docent destinat a educació infantil i aparcament soterrani per a ús 

de l’Escola Betània-Patmos; donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de 

l’esmentada ordenança, en tant que les obres s’executen per una entitat sense ànim 
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de lucre, la construcció es realitza en terrenys qualificats d’equipaments (claus 7a 

i 7b) i les obres acompleixen una indiscutible funció d’interès social com és la 

realitzada per un equipament docent; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal 

d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

16.- (05-2015LL28659) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 

obres de construcció d’un edifici d’equipament docent de l’Escola Benjamin 

Franklin (segona i última fase) als terrenys situats al carrer Martorell i Peña 

número 7-9, i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015, 

CONCEDIR a Benjamin Franklin Foundation la bonificació del 35% sobre la 

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

concessió de la llicència, de 2 de novembre de 2015 (exp. 05-2015LL28659), per 

a les obres de construcció d’un edifici d’equipament docent de l’Escola Benjamin 

Franklin; donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada 

ordenança, en tant que les obres s’executen per una entitat de caràcter privat, la 

construcció es realitza en terrenys qualificats d’equipaments (clau 7a) i les obres 

acompleixen una indiscutible funció d’interès social com és la realitzada per un 

equipament docent; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als 

efectes pertinents. 

 

17.- (05-2015LL28659/1) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 

obres de construcció d’un edifici d’equipament docent de l’Escola Benjamin 

Franklin (primera fase) als terrenys situats al carrer Martorell i Peña número 7-9 i 

de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015, CONCEDIR a 

Benjamin Franklin Foundation la bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost 

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

de 7 de juliol de 2015 (exp. 05-2015LL28659/1), per a les obres de construcció 

d’un edifici d’equipament docent de l’Escola Benjamin Franklin; donat que 

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

obres s’executen per una entitat de caràcter privat, la construcció es realitza en 

terrenys qualificats d’equipaments (clau 7a) i les obres acompleixen una 

indiscutible funció d’interès social com és la realitzada per un equipament docent; 

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

 

18.- (06-2015LL51958) INADMETRE per extemporània la sol·licitud presentada per la Sra. 

Montserrat Ballarín Andreu, en representació de Virolai EM, SA, de 20 de gener 

de 2017, de bonificació del 35% de la quota de l’Impost sobre Construccions, 

Instal·lacions i Obres (ICIO) meritat pel decret de concessió de 19 de gener de 

2016 de la llicència de les obres al carrer Escorial 208-210 amb referència 06-

2015LL51958, en aplicació de l’article 7è apartat 1 de l’OF 2.1 de l’any 2016; i 

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

 

19.- (08-2016CI07796) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les 

obres realitzades per la Comunitat de Propietaris del carrer Antonio Machado, 27-

29, consistents en reparacions estructurals i millora de l’aïllament realitzats a 

l'esmentada finca, de conformitat amb l’Ordenança fiscal núm. 2.1, reguladora de 

l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, aprovada definitivament pel 

Plenari del Consell Municipal el 29 de desembre de 2015; i CONCEDIR a la 

Comunitat de Propietaris del carrer Antonio Machado, 27-29, la bonificació del 
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90% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, meritada 

per la comunicació presentada el 23 de febrer de 2016 (expedient 08-

2016CI07796), per a la referida obra, donat que s’ajusta a allò establert a l’article 

7.1.A3.b) de l’esmentada Ordenança; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal 

d’Hisenda als efectes oportuns. 

 

20.- (08-2016CI07803) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les 

obres realitzades per la Comunitat de Propietaris de la ronda Guineueta Vella, 66, 

consistents en reparacions estructurals i millora de l’aïllament realitzats a 

l'esmentada finca, de conformitat amb l’Ordenança fiscal núm. 2.1, reguladora de 

l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, aprovada definitivament pel 

Plenari del Consell Municipal en data 29 de desembre de 2015; i CONCEDIR a la 

Comunitat de Propietaris de la ronda Guineueta Vella, 66, la bonificació del 90% 

de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, meritada per la 

comunicació presentada en data 23 de febrer de 2016 (expedient 08-

2016CI07803), per a la referida obra, donat que s’ajusta a allò establert a l’article 

7.1.A3.b) de l’esmentada Ordenança; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal 

d’Hisenda als efectes oportuns. 

 

21.- (08-2016CI11772) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les 

obres realitzades per la Comunitat de Propietaris del carrer Antonio Machado, 23-

25, consistents en rehabilitació  i millora de l’aïllament realitzats a l'esmentada 

finca, de conformitat amb l’Ordenança fiscal núm. 2.1, reguladora de l’impost 

sobre construccions, instal·lacions i obres, aprovada definitivament pel Plenari del 

Consell Municipal de 29 de desembre de 2015; i CONCEDIR a la Comunitat de 

Propietaris del carrer Antonio Machado, 23-25, la bonificació del 90% de la quota 

de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, meritada per la 

comunicació presentada el 23 de març de 2016 (expedient 08-2016CI11772), per 

a la referida obra, donat que s’ajusta a allò establert a l’article 7.1.A3.b) de 

l’esmentada Ordenança; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda 

als oportuns efectes. 

 

22.- (08-2016CI12533) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les 

obres realitzades per la Comunitat de Propietaris de la ronda Guineueta Vella, 56, 

consistents en reparacions estructurals i millora de l’aïllament tèrmic realitzats a 

l'esmentada finca, de conformitat amb l’Ordenança fiscal núm. 2.1, reguladora de 

l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, aprovada definitivament pel 

Plenari del Consell Municipal en data 29 de desembre de 2015; i CONCEDIR a la 

Comunitat de Propietaris de la ronda Guineueta Vella, 56, la bonificació del 90% 

de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, meritada per la 

comunicació presentada en data 23 de març de 2016 (expedient 08-2016CI12533), 

per a la referida obra, donat que s’ajusta a allò establert a l’article 7.1.A3.b) de 

l’esmentada Ordenança; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda 

als efectes oportuns. 

 

23.- (08-2016CI12569) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les 

obres realitzades per la Comunitat de Propietaris de la ronda Guineueta Vella, 62, 

consistents en reparacions estructurals i millora de l’aïllament tèrmic realitzats a 

l'esmentada finca, de conformitat amb l’Ordenança fiscal núm. 2.1, reguladora de 
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l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, aprovada definitivament pel 

Plenari del Consell Municipal en data 29 de desembre de 2015; i CONCEDIR a la 

Comunitat de Propietaris de la ronda Guineueta Vella, 62, la bonificació del 90% 

de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, meritada per la 

comunicació presentada en data 23 de març de 2016 (expedient 08-2016CI12569), 

per a la referida obra, donat que s’ajusta a allò establert a l’article 7.1.A3.b) de 

l’esmentada Ordenança; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda 

als  efectes oportuns. 

 

24.- (08-2016CI23032) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les 

obres realitzades per la Comunitat de Propietaris del carrer Miguel Hernández, 6, 

consistents en rehabilitació i millora de l’aïllament realitzats a l'esmentada finca, 

de conformitat amb l’Ordenança fiscal núm. 2.1, reguladora de l’impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres, aprovada definitivament pel Plenari del 

Consell Municipal en data 29 de desembre de 2015; i CONCEDIR a la Comunitat 

de Propietaris del carrer Miguel Hernández, 6, la bonificació del 90% de la quota 

de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, meritada per la 

comunicació presentada en data 23 de maig de 2016 (expedient 08-2016CI23032), 

per a la referida obra, donat que s’ajusta a allò establert a l’article 7.1.A3.b) de 

l’esmentada Ordenança; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda 

als efectes oportuns. 

 

25.- (08-2016CI23055) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les 

obres realitzades per la Comunitat de Propietaris del carrer Miguel Hernández, 10, 

consistents en rehabilitació i millora de l’aïllament realitzats a l'esmentada finca, 

de conformitat amb l’Ordenança fiscal núm. 2.1, reguladora de l’impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres, aprovada definitivament pel Plenari del 

Consell Municipal en data 29 de desembre de 2015; i CONCEDIR a la Comunitat 

de Propietaris del carrer Miguel Hernández, 10, la bonificació del 90% de la quota 

de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, meritada per la 

comunicació presentada en data 23 de maig de 2016 (expedient 08-2016CI23055), 

per a la referida obra, donat que s’ajusta a allò establert a l’article 7.1.A3.b) de 

l’esmentada Ordenança; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda 

als efectes oportuns. 

 

b) Proposicions 

 

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

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

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

 

D) Part d'impuls i control 

a) Proposicions / Declaracions de Grup 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c) Precs 

d) Preguntes 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

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

 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

B) Part Informativa 

 

a) Despatx d'ofici 

 

 En compliment dels Decrets d’Alcaldia, de 13 i 25 de juny de 2015, ES 

COMUNIQUEN les resolucions següents: 

 

ALCALDIA 

 

1.-  (12/2018) De conformitat amb la prescripció 5a, 2n paràgraf, de l’Annex de 

l’Encàrrec de gestió del projecte d’agents cívics, aprovat per la Comissió de 

Govern en la Moció 1a, de 25 de febrer de 2015, s’ha elaborat per l’empresa 

municipal Barcelona de Serveis Municipals SA (B:SM SA) el Pla d’agents cívics 

per a 2018, de manera coordinada amb la Guàrdia Urbana de Barcelona i a la vista 

de les necessitats detectades pels diferents Districtes. 

 

ÀREA D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS 

INTERNACIONALS 

 

2.-  (17000397) Resolució del Gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica de 

Barcelona, de 26 de març de 2018, que ADJUDICA mitjançant procediment 

obert, tramitació ordinària, regulació harmonitzada, a favor de la UTE Everis 

Spain SLU- DXC Technology Spain SA, els serveis de manteniment i evolució 

d’aplicacions informàtiques (AM) de l’Institut Municipal d’Hisenda de 

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

un pressupost total d’adjudicació de 5.708.435,31 euros (IVA inclòs), amb un 

valor estimat de 9.183.818,79 euros (IVA exclòs) i amb un termini màxim 

d’execució de 3 anys. 

 

3.-  (17000454) Resolució del Gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica de 

Barcelona, de 15 de març de 2018, que ADJUDICA mitjançant procediment 

obert, tramitació ordinària, regulació harmonitzada, a favor de Informàtica El 

Corte Ingles, SA, els serveis tècnics de participació electoral per a l’Ajuntament 

de Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible, per un pressupost 

total d’adjudicació d'1.926.908,06 euros (IVA inclòs), amb un valor estimat de 

2.444.600,00 euros (IVA exclòs) i amb un termini d’execució de fins al 15 de 

desembre de 2019. 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de l'Eixample 

 

4.- BIMSA   (080.1619.209) El Conseller Delegat de BIMSA, el 15 de març de 2018, ha resolt 

ADJUDICAR a l’empresa Unió Temporal d’empreses formada per Cobra 
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Instalaciones y Servicios SA y Sinergia Sicons SL la licitació per a la contractació 

de les Obres de rehabilitació del local situat al C. Nàpols 268-270 per convertir-lo 

en Ateneu al Districte de l’Eixample a Barcelona, amb mesures de contractació 

pública sostenible, amb un pressupost de licitació d'1.521.290,43 euros, IVA 

exclòs que incloent IVA ascendeix a la quantitat d'1.840.761,42 euros. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

5.- BIMSA (010.1619.238) El Consell d’Administració com a Òrgan de Contractació de 

BIMSA, el 6 de novembre de 2017, ha resolt ADJUDICAR  la licitació per a la 

contractació de “Obres relatives al projecte de millora del sistema de drenatge 

Paral·lel-ronda Sant Pau-Vila i Vilà. Fase 2: carrer Vila i Vilà entre Carrera i 

Palaudàries, i projecte executiu de la reurbanització del carrer Vila i Vilà entre el 

carrer Palaudàries i el passeig Josep Carner al Districte de Sants-Montjuïc amb 

mesures de contractació pública sostenible, a l’empresa Dragados SA per un 

import d’adjudicació de 3.571.925,18 euros IVA exclòs que incloent IVA 

ascendeix a la quantitat de 4.322.029,473 euros i un termini de 15 mesos. 

 

6.- BIMSA (010.1619.247) El Conseller Delegat de BIMSA, el 8 de març de 2018, ha resolt 

ADJUDICAR el contracte d’obres de reforma de locals situats al carrer Química 

2a i 2b per a espai d’entitats i espai per a joves al Districte de Sants-Montjuic de 

Barcelona, amb mesures de contractació publica sostenible, a l’empresa Maheco, 

SA per un import d’adjudicació de 820.128,34 euros (IVA exclòs) que, incloent 

IVA, ascendeix a la quantitat de 992.355,29 euros. 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

7.- BIMSA (050.1619.185) El Consell d’Administració com a Òrgan de Contractació de 

BIMSA, el 13 de març de 2018, ha resolt ADJUDICAR la licitació per a la 

contractació de les Obres relatives al projecte d’arranjament de l’àmbit del Mas 

Ravetllat, al Barri del Guinardó al Districte d’Horta-Guinardó, amb mesures de 

contractació pública sostenible a la Unió Temporal d’Empreses formada per 

Ambitec Servicios Ambientales SAU i Constraula Enginyeria i Obres SAU per un 

import d’adjudicació de 4.680.456,50 euros, IVA exclòs que incloent IVA 

ascendeix a la quantitat de 5.663.352,37 euros. 

 

b) Informes 

 

C) Part Decisòria 

 

a)  Propostes d'acord 

 

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

 

 

ALCALDIA 

 

1.- (20174251)  ADJUDICAR el contracte núm. 17003840, de subministrament de cascs 

modulars, d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques i amb 
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mesures de contractació pública sostenible, per un import màxim de 605.471,99 

euros, IVA inclòs, en base als preus unitaris oferts, i amb un valor estimat de 

550.429,00 euros,  de conformitat amb la proposta de valoració i classificació 

continguda en l'expedient, a Motocard Bike, SL amb NIF B61643540, i d'acord 

amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, condicionat a 

l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 

EXCLOURE de la licitació a ADTEL Sistemas de Telecomunicación SL, amb 

NIF B63181440, per no haver acreditat el compliment del requisit establert a 

l'apartat 2.6 del plec de prescripcions tècniques, relatiu al nivell de soroll a 

l'interior del casc. AMPLIAR l'autorització de la despesa per un import total de 

60.000,00 euros, amb càrrec a la partida 0401 62577 13212 del pressupost de 

2018, atès que el contracte es formalitzarà amb data posterior a la data prevista 

inicialment. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari la quantitat de 605.471,99 euros, 

IVA inclòs, amb càrrec a la partida anteriorment esmentada dels pressupostos 

2018 i 2019, amb el següent desglossament: import adjudicació 500.390,08 euros; 

tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 105.081,91 euros. FIXAR en 

25.019,50 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 garantia. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 

dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari 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'hi 

hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DONAR-NE compte a la Comissió 

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

 

2.- (20184268)  APROVAR l’encàrrec de gestió a Barcelona de Serveis Municipals SA, 

per a la constitució i gestió d’un equip d’agents cívics amb les funcions i d’acord 

amb les prescripcions que es determinen a l’annex, en el marc del programa 

destinat a afavorir l'ús cívic dels espais públics. AUTORITZAR i DISPOSAR la 

despesa per un import de 2.300.000,00 euros, amb càrrec a la partida 0104 44420 

92511 del pressupost municipal de 2018, a favor de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA, amb NIF A08765919. FACULTAR el Sr. Jordi Samsó i Huerta, 

gerent de Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura 

de l’acte de formalització de l’esmentat encàrrec de gestió així com la de tots els 

documents que se'n derivin. PUBLICAR al BOPB i a la Gaseta Municipal. 

 

 

ÀREA D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS 

INTERNACIONALS 

 

3.- (1/2018 PMH)  AUTORITZAR la compatibilitat de la Sra. Thais Lleó Leida (mat. 

72748) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la 

categoria professional d’Auxiliar administrativa, amb la destinació a la Direcció 

de Serveis Jurídics i de Gestió del Patrimoni del Patronat Municipal de 

l’Habitatge de Barcelona, on ocupa el lloc de treball de Suport 5 (90.50.GE.10), i 

l’activitat privada per compte propi com a tallerista i educadora mediambiental. 

La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral 

setmanal vigent a l’Administració i haurà de desenvolupar-se en horari no 
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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, Seguretat i Prevenció. 

 

4.- (16/2018)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Carlos Garcia 

Abalós (mat. 76088), entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, 

amb la categoria professional de Tècnic Superior en Organització, amb destinació 

al Departament de Participació Social de la Gerència de Drets Socials, on 

desenvolupa el lloc de treball de Tècnic 3 (80.30.GA.70) i el desenvolupament del 

càrrec de regidor a l’Ajuntament de Premià de Dalt, essent la seva dedicació la 

d’assistència a les 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 7/1985, 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, Seguretat i Prevenció. 

 

5.- (17/2018)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Enric Pérez Sanz 

(mat. 75916) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la 

categoria professional de Tècnic Superior en Arquitectura, amb destinació al 

Departament de Llicències i Inspecció del Districte de l’Eixample, on ocupa el 

lloc de treball de Tècnic 3 (80.30.OP.20), i una activitat privada per compte propi 

de serveis tècnics d’arquitectura. Per tal d'evitar possibles coincidències entre 

l'activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada de 

serveis tècnics d’arquitectura, 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, Seguretat i Prevenció. 
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6.- (29/2018 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Marta Fontané 

Sánchez (mat. 3005735), entre la seva activitat municipal com a funcionària 

interina, amb la categoria professional de Psicòloga, amb destinació a la Direcció 

de Centres Educatius de l’Institut Municipal d’Educació d’aquest Ajuntament, on 

ocupa el lloc de treball de Tècnic 3 – 80.30.SS.20, i l’activitat privada per compte 

propi com a psicòloga. 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, Seguretat i Prevenció. 

 

7.- (33/2018 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Pilar Carrero 

Grau (mat. 3005569), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, 

amb la categoria professional d’Educadora d’Escola Bressol, amb destinació a 

l’EBM l’Arbret de l’Eixample de l’Institut Municipal d’Educació d’aquest 

Ajuntament, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 5 – 80.50.SE.10, i l’activitat 

privada per compte d’altri a Shunia Yoga SL i per Inmaculada Mindan Notario, 

com a professora de Yoga. 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, Seguretat i Prevenció. 

 

8.- (50/2018)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Cristina Ribas 

Barberan (mat. 74967) entre la seva activitat municipal com a personal eventual, 

amb destinació a la Direcció de Serveis de Comunicació Digital de la Gerència de 

Recursos, on ocupa el lloc de treball de Directora 2 (20.20.GE.30), i l’activitat 

pública com a professora associada a la Universitat Pompeu Fabra a temps 

parcial, pel segon trimestre del curs acadèmic 2017-2018, des del 8 de gener de 

2018 fins al 28 de maig de 2018. La dedicació a la docència universitària serà a 

temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el 

municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 

deures públics, a les prohibicions i 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 
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de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. 

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

Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

9.- (54/2018)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Daniel Matarín Vela 

(mat. 73003) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la 

categoria professional de Tècnic Mitjà en Enginyeria, amb destinació al 

Departament de Llicències i Inspecció del Districte de Ciutat Vella, on ocupa el 

lloc de treball de Tècnic 4 (80.40.OP.10), i l’activitat privada per compte propi 

d’informàtic. 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, Seguretat i Prevenció. 

 

10.- (74/2018 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat del Sr. Joan Coma Ainsa (mat. 

31000158) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la 

categoria professional de Tècnic d’Administració General, amb la destinació a la 

Direcció de Promoció Educativa de l'Institut Municipal d’Educació de Barcelona 

d’aquest Ajuntament, desenvolupant el lloc de treball de Director (20.20.GE.10), i 

l’activitat pública com a Professor Associat de la Universitat Autònoma de 

Barcelona per l’any acadèmic 2017-2018 des de l'1 de setembre de 2017 fins al 31 

d'agost de 2018. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i 

haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present 

autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 

prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/2984, de 26 de 

desembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la 

Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per 

canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al 

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

Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

11.- (83/2018)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Fernando Jovellar 

Martínez (mat. 22115) entre la seva activitat municipal com a funcionari de 

carrera, amb la categoria professional de Sergent SPEIS (60.50.PE.10), i adscrit al 

Parc de la Vall d'Hebrón, de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i l’activitat 

pública com a professor a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de 

l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya 

amb una dedicació de 80 hores en l’any 2017. Aquesta autorització s’empara en 

l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats 

del Personal al Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 

21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de 

l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de 
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l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que declara d’interès públic la 

realització habitual de funcions docents en l’àmbit de l'Institut de Seguretat 

Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola 

de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per 

part del personal que presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 

de 30 d'abril de 2016). L’activitat docent desenvolupada segons la declaració 

d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a l’activitat 

municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 

municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE 

compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat 

i Prevenció. 

 

12.- (108/2018)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Alberto Costa Sanz 

(mat. 76663) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la 

categoria professional d’Auxiliar administratiu, amb destinació a la OAC de Nou 

Barris de la Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, on 

ocupa el lloc de treball de Suport 4 (90.40.GE.20), i una activitat privada per 

compte d'altri d'enginyer, per a la redacció d’estudis tècnics i plans directors 

d'abastament i sanejament. Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat 

pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d'enginyer, 

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, Seguretat i Prevenció. 

 

13.- (109/2018)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Ma. Teresa 

Abelleira Rodríguez (mat. 76685) entre la seva activitat municipal com a 

funcionària interina, amb la categoria professional d’Auxiliar administrativa, amb 

destinació a la Regidoria de Feminismes i LGTBI, on ocupa el lloc de treball de 

Suport 5 (90.50.GE.10), i l’activitat privada per compte d'altri d’assistent 

administrativa a l’empresa Kruch Sidos, SL. 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, Seguretat i Prevenció. 
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14.- (204/2018)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Pedro Antonio 

Martínez Martínez (mat. 21730) entre la seva activitat municipal com a funcionari 

de carrera, amb la categoria professional de Sergent SPEIS (codi lloc: 

60.50.PE.10), i adscrit al Parc de Sant Andreu de la Gerència de Seguretat i 

Prevenció, i l’activitat pública com a professor a l’Escola de Bombers i Protecció 

Civil de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la 

Generalitat de Catalunya amb una dedicació de 150 hores en l’any 2018. Aquesta 

autorització s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de 

desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions 

Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats 

del personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la 

Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que 

declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de 

l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de formació 

que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció 

Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament de 

Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30 d'abril de 2016). L’activitat docent 

desenvolupada segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà 

afectar la dedicació a l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència 

per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives 

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

Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

15.- (205/2018)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Joan Carles Guarné 

Terrado (mat. 22560) entre la seva activitat municipal com a funcionari de 

carrera, amb la categoria professional de Sergent SPEIS (codi lloc: 60.50.PE.10), i 

adscrit al Parc de Llevant de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i l’activitat 

pública com a professor a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de 

l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya 

amb una dedicació de 150 hores en l’any 2018. Aquesta autorització s’empara en 

l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats 

del Personal al Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 

21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de 

l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de 

l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que declara d’interès públic la 

realització habitual de funcions docents en l’àmbit de l'Institut de Seguretat 

Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola 

de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per 

part del personal que presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 

del 30 d'abril de 2016). L’activitat docent desenvolupada segons la declaració 

d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a l’activitat 

municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 

municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE 

compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat 

i Prevenció. 
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16.- (66/2018)  CONVOCAR 79 places de Bomber/a d'accés, del Servei de Prevenció, 

Extinció d'Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant 

concurs oposició lliure; i APROVAR les bases que han de regir aquesta 

convocatòria. DONAR-NE compte de la present resolució a la Comissió de 

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

 

17.- (F180000053) AUTORITZAR al Consorci Mercat de les Flors, adscrit a l’Ajuntament 

de Barcelona, la contractació laboral temporal de ballarins, actors o músics 

professionals, tècnics especialistes en muntatges escènics o en exposicions, i 

coordinadors d’activitats molt especialitzades, d’acord amb el que disposa 

l’apartat 22.2 de la Instrucció de la Comissió de Govern aprovada en sessió de 22 

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

ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció 

 

18.- (N17-385)  AUTORITZAR al Consorci Museu de Ciències Naturals de Barcelona, 

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

per vacant d’una persona per al lloc de treball de Tècnic/a Mitjà, de màrqueting i 

gestió comercial, del grup A2, d’acord amb el que disposa l’apartat 22.2 de la 

Instrucció de la Comissió de Govern aprovada en sessió de 22 de desembre de 

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

Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

19.- (2018/198)  APROVAR el conveni de col·laboració per a la contractació conjunta 

d'una plataforma de contractació electrònica per part dels Ajuntaments de 

Barcelona, Gavà, Girona, Granollers, Mataró, Premià de Mar i Terrassa. 

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

Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

20.- (2018/219)  APROVAR el Protocol de cooperació entre la ciutat de Montevideo i la 

ciutat de Barcelona que té per objecte promoure els intercanvis de bones 

pràctiques i experiències entre les ciutats de Montevideo i Barcelona amb la 

finalitat d’enfortir el desenvolupament de les relacions d’amistat, en benefici dels 

ciutadans d’ambdues ciutats. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, 

Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

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

el document de 12 d'abril de 2018. 

 

22.- (E.08.6001.18) ADQUIRIR, a títol de compravenda, a la societat Paratus AMC España, 

SA – societat unipersonal- (CIF núm. A-64261217), l’habitatge situat al carrer de 

Vallcivera núm. 27, 5-2 (identificat registralment com finca núm. 28775 del 

Registre de la Propietat núm. 13 dels de Barcelona), en virtut del dret de tanteig 

que ostenta l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) de l’article 2 

del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a 

la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària i de 

la Disposició addicional setena de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures 

de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, 

en el seu punt 3; APROVAR com a preu de la compravenda l’import de 

50.000,00 euros; LLIURAR a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació 
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de Barcelona la quantitat de 50.000,00 euros, amb càrrec a l’obligació reconeguda 

per l’Institut, ENCARREGANT-LI el pagament de l’esmentada adquisició, així 

com la gestió i administració de l’esmentat habitatge per tal de destinar-lo a 

habitatge de lloguer social; FORMALITZAR la compravenda, prèvia cancel·lació 

d’aquells gravàmens, el manteniment dels quals suposi una càrrega econòmica per 

a la Corporació municipal; i INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat. 

 

23.- (38 A /2018)  APROVAR la incorporació de l’exercici 2017 per l’exercici 2018  dels 

romanents de crèdit de la Liquidació del Pressupost de 2017, corresponents a 

despeses amb finançament afectat per un import de 441.172,88 euros, de 

conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 

pressupostàries que consta a l’expedient, donant compliment a l’article 182.3 del 

RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals, segons el qual són d’incorporació obligatòria 

al pressupost de l’exercici següent els romanents de crèdit que emparin projectes 

finançats amb ingressos afectats (compromisos concertats). 

 

24.- (38 B /2018)  APROVAR la incorporació de l’exercici 2017 per l’exercici 2018  dels 

romanents de crèdit de la Liquidació del Pressupost de 2017, corresponents a 

despeses amb finançament afectat per un import de 9.283.872,22 euros, de 

conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 

pressupostàries que consta a l’expedient, donant compliment a l’article 182.3 del 

RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals, segons el qual són d’incorporació obligatòria 

al pressupost de l’exercici següent els romanents de crèdit que emparin projectes 

finançats amb ingressos afectats (drets reconeguts). 

 

25.- (38 C /2018)  APROVAR la incorporació de l’exercici 2017 per l’exercici 2018  dels 

romanents de crèdit de la Liquidació del Pressupost de 2017,  per un import de 

2.765.846,49 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, finançats amb el 

Romanent Líquid de Tresoreria positiu de l’any 2017. 

 

26.- (3-007/2018)  APROVAR l’expedient núm. 3-007/2018 de modificacions de crèdit, 

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

Barcelona de l’exercici 2018, d’import 923.887,00 euros, per fer front a despeses 

addicionals del contracte de serveis d’atenció telefònica al ciutadà de l’Àrea de 

Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència, de conformitat amb la 

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

l’expedient, referència comptable núm. 18011591; i PUBLICAR aquest acord a la 

Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

27.- (3-059/2018)  APROVAR l’expedient núm. 3-059/2018 de modificacions de crèdit, 

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

Barcelona de l’exercici 2018, d’import 352.790,59 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. 18032691; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 

Municipal. 
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28.- (3-060/2018)  APROVAR l’expedient núm. 3-060/2018 de modificacions de crèdit, 

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

Barcelona de l’exercici 2018, d’import 685.840,00 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. 18040391; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 

Municipal. 

 

29.- (3-062/2018)  APROVAR l’expedient núm. 3-062/2018 de modificacions de crèdit, 

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

Barcelona de l’exercici 2018, d’import 23.572,95 euros, per fer front a despeses 

derivades del contracte de serveis per la gestió del Centre Cívic Carmel del 

Districte Horta-Guinardó, de conformitat amb la documentació i amb la 

distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 

comptable núm. 18040491; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 

30.- (20150358)  PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte que 

té per objecte la gestió de les sales d’estudi nocturnes, durant el termini comprès 

entre els dies 1 de juliol de 2018 i 31 de desembre de 2018, adjudicat el 28 

d’octubre de 2015 a la Fundació Pia Pere Tarrés d’Educació en l'Esplai, amb CIF 

R5800395E, d’acord amb el que estableix la clàusula 3 del plec de clàusules 

administratives particulars, i atesa la conformitat del contractista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 23.2 i 303 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre,  Text refós de la Llei de contractes del sector públic, per un import de 

157.156,69 euros, IVA exempt. AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de 

Fundació Pia Pere Tarrés d’Educació en l'Esplai, amb CIF R5800395E, la despesa 

del contracte núm. 15003179 per un import de 157.156,69 euros, IVA exempt, 

amb càrrec al/s Pressupostos i Partides indicades en el document comptable, 

condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos 

corresponents, REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 

dies hàbils següents a la recepció d’aquesta notificació, comparegui per 

formalitzar la pròrroga del contracte a les dependències del Departament de 

Serveis Jurídics de l’Àrea de Drets Socials (pg. de Sant Joan núm. 75 9è). 

 

31.- (20170364 - Lot1) EXCLOURE la proposició presentada per l’empresa Construcciones 

Caler, SAU, amb NIF núm. A08615114 perquè la seva oferta incorre en 

presumpció de baixa anormal o desproporcionada, d’acord amb l’article 84 del 

Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, ja 

què no justifica la seva oferta. EXCLOURE la proposició presentada per 

Genserma 2008, SL, amb NIF núm. B64759673 perquè la seva oferta incorre en 

presumpció de baixa anormal o desproporcionada, d’acord amb l’article 84 del 

Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, ja 

què no justifica suficientment la validesa, viabilitat i proporcionalitat de la seva 

oferta. ADJUDICAR el contracte núm. 17004782, que té per objecte l'execució de 
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les obres d'arranjaments interiors i adaptació d'espais per a noves necessitats de 

millora dels equipaments adscrits a la Gerència de Drets Socials a la ciutat de 

Barcelona, incorporant mesures d’eficiència social per incentivar l’ocupació i la 

inclusió social i objectius d’eficiència ambiental (lot núm. 1: equipaments 

districtes 1 a 6), durant els anys 2018 i 2019, per un import de 423.573,04 euros, 

IVA inclòs, amb un percentatge de reducció del 20,85% sobre els preus unitaris 

assenyalats al punt 2.3 del projecte del contracte, de conformitat amb la proposta 

de valoració i classificació continguda en l’expedient a IFL Gestión, SL, amb NIF 

núm. B60480233, i d’acord amb la seva proposició, en ser l’oferta 

econòmicament 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 partida i als 

pressupostos que s’indiquen en el document comptable, amb el següent 

desglossament: 350.060,36 euros de pressupost net i 73.512,68 euros en concepte 

d’IVA al tipus impositiu del 21%. FIXAR en 17.503,02 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 garantia. 

REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 5 dies hàbils 

següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació, comparegui per 

formalitzar el contracte a les dependències del Departament de Serveis Jurídics de 

l’Àrea de Drets Socials (pg. de Sant Joan núm. 75, 9è). DONAR-NE compte a la 

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

32.- (20170364 - Lot2) EXCLOURE la proposició presentada per l’empresa Construcciones 

Caler, SAU, amb NIF núm. A08615114, perquè la seva oferta incorre en 

presumpció de baixa anormal o desproporcionada, d’acord amb l’article 84 del 

Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, ja 

què no justifica la seva oferta. EXCLOURE la proposició presentada per 

l’empresa IFL Gestión, SL, amb NIF núm. B60480233, perquè la seva oferta 

incorre en presumpció de baixa anormal o desproporcionada, d’acord amb 

l’article 84 del Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions 

Públiques, ja què no justifica la seva oferta. EXCLOURE la proposició presentada 

per Genserma 2008, SL, amb NIF núm. B64759673, perquè la seva oferta incorre 

en presumpció de baixa anormal o desproporcionada, d’acord amb l’article 84 del 

Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, ja 

què no justifica suficientment la validesa, viabilitat i proporcionalitat de la seva 

oferta. ADJUDICAR el contracte núm. 17004783, que té per objecte l'execució de 

les obres d'arranjaments interiors i adaptació d'espais per a noves necessitats de 

millora dels equipaments adscrits a la Gerència de Drets Socials a la ciutat de 

Barcelona, incorporant mesures d’eficiència social per incentivar l’ocupació i la 

inclusió social i objectius d’eficiència ambiental (lot núm. 2: equipaments 

districtes 7 a 10), durant els anys 2018 i 2019, per un import de 435.594,48 euros, 

IVA inclòs, amb un percentatge de reducció del 21,50 % sobre els preus unitaris 

assenyalats al punt 2.3 del projecte del contracte, de conformitat amb la proposta 

de valoració i classificació continguda en l’expedient a Constraula Enginyeria i 

Obres, SAU, amb NIF núm. A58142639, i d’acord amb la seva proposició, en ser 

l’oferta econòmicament més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva 

d’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost posterior a l’actual. 

DISPOSAR a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a la partida 
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i als pressupostos que s’indiquen en el document comptable, amb el següent 

desglossament: 359.995,44 euros de pressupost net i 75.599,04 euros en concepte 

d’IVA al tipus impositiu del 21%. FIXAR en 17.999,77 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 garantia. 

REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 5 dies hàbils 

següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació, comparegui per 

formalitzar el contracte a les dependències del Departament de Serveis Jurídics de 

l’Àrea de Drets Socials (pg. de Sant Joan núm. 75, 9è). DONAR-NE compte a la 

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

33.- (18-000071)  APROVAR la convocatòria 2018 per a l’atorgament de subvencions per 

a l’arranjament i adequació de locals de caire cultural representatives d’altres 

ciutats i comunitats autònomes amb seu social a la ciutat de Barcelona, d’acord 

amb les Bases aprovades per la Comissió de Govern de 18 de maig de 2017 i 

publicades al BOP en data 31 de maig de 2017; CONVOCAR i 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 de 150.000,00 euros amb càrrec a la partida 

0801-78051-15131 del pressupost de 2018; PUBLICAR-LES al Butlletí Oficial 

de la Província de Barcelona, al web municipal, al Tauler d'Edictes de 

l'Ajuntament de Barcelona i a la Gaseta Municipal. 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

34.- (130/2018)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

(Districte d’Horta-Guinardó) i la Comunitat de Propietaris constituïda al pàrquing 

del carrer Joan Cortada, 8-12 de Barcelona, amb NIF H59422584, relatiu a la 

reparació de les patologies de l’aparcament de la plaça Joan Cortada i la 

reurbanització de la mateixa; FACULTAR al Sr. Eduard Vicente Gómez, gerent 

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

 

Districte de Nou Barris 

 

35.- (20180001)  APROVAR el conveni de gestió cívica de les activitats a l’equipament 

municipal Ateneu la Bòbila de Porta, entre l’Ajuntament de Barcelona, Districte 

de Nou Barris i la Federació Transforma Porta, amb NIF G66431131, que 

instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i prevista 

nominativament al pressupost. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un 

import de 216.000,00 euros, amb càrrec a la partida 48772-33711-0608 dels 

pressupostos 2018-2019, a favor de la Federació Transforma Porta, amb NIF 

G66431131, per subvencionar l’execució del projecte esmentat, condicionada a 

l’existència de crèdit adequat i suficient en l’exercici posterior a l’actual. 

ATORGAR la subvenció per un import de 216.000,00 euros, a càrrec dels 

pressupostos pels anys 2018-2019, equivalent al 88,53% del cost total del projecte 



 

Ref:CG 13/18 

v.  12- 4- 2018 

 12: 52 

29 

(244.000,00 euros), i una durada fins al 31 de desembre de 2019, a la Federació 

Transforma Porta, amb NIF G66431131, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 

28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de 

la normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, 

aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. REQUERIR l'entitat 

beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la data 

de finalització del projecte subvencionat, presenti el balanç econòmic i la 

memòria de funcionament d’aquesta i justificació dels fons rebuts. FACULTAR 

per a la signatura de l’esmentat conveni l’Ima. Sra. Janet Sanz Cid, Regidora del 

Districte de Nou Barris. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, 

Cultura i Esports. 

 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

36.- (1BD 2017/140) APROVAR inicialment el Projecte d’arranjament i millores puntuals a 

les voreres de la Via Laietana, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, 

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

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

pressupost d'1.207.496,26 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, 

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

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

Catalunya; SOTMETRE'L a informació pública, durant un termini de 30 dies 

hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí 

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

de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les 

al·legacions pertinents; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la 

gestió de l’actuació. 

 

Districte de l'Eixample 

 

37.- (2BD 2017/087) APROVAR inicialment el Projecte d’adequació d’un sector del Parc de 

l’Estació del Nord, per a convertir-lo en una àrea d’esbarjo per a gossos, al 

Districte de l’Eixample de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb 

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

efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost d'1.060.908,15 euros, el 21% de 

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

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

Llei Municipal i de règim local de Catalunya; SOTMETRE'L a informació 

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

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

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

examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; i ENCARREGAR a la societat 

municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 
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Districte de Sant Martí 

 

38.- (18SD0039 B) APROVAR les modificacions del Projecte d’Urbanització del passatge 

Ratés al 22@, situat a l’illa delimitada pels carrers Àlaba, Tànger, Sancho de 

Àvila i Pamplona (aprovat definitivament per acord de la Comissió de Govern 

municipal de 9 de juliol de 2008, publicat al Butlletí Oficial de la Província de 4 

d’agost de 2008 als efectes de la seva executivitat) promogut per la Junta de 

Compensació de l’illa delimitada pels carrers d’Àlaba, Tànger, Sancho de Àvila i 

Pamplona, d’acord amb les condicions establertes a l’Informe Tècnic del Projecte 

(ITP amb classificació B) de 21 de desembre de 2017, que figura a l’expedient 

administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un import 

d'1.543.927,83 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, de 

conformitat amb 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, 

derivades de la necessitat d’adaptar les solucions previstes a la normativa vigent i 

donar compliment als diferents responsables d’espai públic (REPS). DEIXAR 

sense efectes l’acord adoptat per la Comissió de Govern municipal de 15 de febrer 

de 2018 pel qual es va resoldre, entre altres, l’aprovació inicial del dit projecte i la 

submissió al tràmit d’informació pública. PUBLICAR el present acord en el 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més 

circulació de la província. NOTIFICAR-LO als interessats en aquest procediment. 

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

 

39.- (18g90)  APROVAR inicialment, a l’empara de l’article 119.2.a) del Decret 

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

d’urbanisme, el Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, 

del Polígon d’Actuació del Pla de millora urbana de l’illa delimitada pels carrers 

d’Àvila, del Doctor Trueta, de Badajoz i avinguda Icària, formulat per MRE-III 

Proyecto Cinco, SOCIMI,SA, amb les observacions contingudes a l’informe de 15 

de març de 2018 de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut 

Municipal d’Urbanisme, que consta en l’expedient, en els mateixos propis termes 

que es donen per reproduïts. SOTMETRE’L a informació pública durant el 

termini d’un mes per a al·legacions, mitjançant inserció d’anuncis al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona, en un dels diaris de més circulació de la 

província i al Tauler d’edictes de la Corporació, amb audiència simultània a les 

persones interessades pel mateix termini, amb notificació personal. 

 

40.- (BC 2018/036) APROVAR les Modificacions Puntuals al Projecte Constructiu Base 

(PCB) de carrils bicicleta a implantar als carrers de la Xarxa Bàsica de bicicleta 

(període 2017-2018), en relació a l’actuació C01 - Sardenya - Ramon Trias 

Fargas, consistents en: la millora del carril bici existent en la cruïlla Diagonal – 

Marina per l’augment previst d’usuaris com a conseqüència de la implantació del 

carril bici C01 Sardenya - Ramon Trias; 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 emès conjuntament per la 

Gerència de Mobilitat i Infraestructures de l’Ajuntament de Barcelona i el 

Departament de Llicències i Espai Públic del Districte, l'Informe tècnic de la 

Direcció de Gestió de Projectes de BIMSA i l'Informe Jurídic de BIMSA, que 

figuren a l'expedient administratiu i que aquests efectes es donen per reproduïts; 
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per import de 111.731,95 euros, el 21% d'IVA inclòs; el qual representa un 

increment de l’1,19% sobre el Pressupost pel Coneixement de l’Administració del 

PCB aprovat definitivament per la Comissió de Govern en sessió de 20 d'abril de 

2017 (9.398.256,91 euros el 21% d'IVA inclòs); 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 de Barcelona; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la 

gestió de l'actuació. 

 

41.- (BC 2018/037) APROVAR les Modificacions Puntuals al Projecte Constructiu Base 

(PCB) de carrils bicicleta a implantar als carrers de la Xarxa Secundària de 

bicicleta (període 2017-2018), en relació a les actuacions D3-02 av. Parc Logístic; 

D3-09 Carrer 2 i D8-01/D9-03 Creuament av. Meridiana, consistents en: canvis 

d’ubicació dels carrils bici dins el mateix àmbit on es plantejaven per tal de 

millorar la seguretat i la mobilitat de l’entorn un cop avaluats els nous 

condicionants que no existien en el moment de la redacció del PCB; 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 els 

Informes emesos conjuntament per la Gerència de Mobilitat i Infraestructures de 

l’Ajuntament de Barcelona i els Departaments de Llicències i Espai Públic dels 

Districtes, l'Informe tècnic de la Direcció de Gestió de Projectes de BIMSA i 

l'Informe Jurídic de BIMSA, que figuren a l'expedient administratiu i que aquests 

efectes es donen per reproduïts, per un import de 358.897,03 euros, el 21% d'IVA 

inclòs, el qual representa un 3,03% d'increment sobre el Pressupost pel 

Coneixement de l’Administració del PCB aprovat definitivament per la Comissió 

de Govern de 20 d'abril de 2017 (11.833.433,90 euros el 21% d'IVA inclòs); 

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 de Barcelona; i ENCARREGAR a la societat 

municipal BIMSA la gestió de l'actuació. 

 

42.- (10BC 2017/146) APROVAR definitivament el Projecte de reforma, sanejament i 

adequació per a nous usos culturals a l'antiga Nau Oliva Artès. Fase 3: Ampliació 

espai d'exposició i porxo, al Districte de Sant Marti, Barcelona, d’iniciativa 

municipal, d’acord amb l’Informe de Conformitat Tècnica del Projecte que figura 

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

import de 2.331.109,95 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, 

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

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

Catalunya (TRLLMRLC); NOTIFICAR a les parts interessades; PUBLICAR 

aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un dels 

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

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

l’actuació. 

 

43.- (10BC 2017/215) APROVAR definitivament el Projecte executiu de la coberta verda de 

l’Edifici Fòrum (Museu Blau/Museu de Ciències Naturals) al Parc del Fòrum, al 

Districte de Sant Marti, Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe 

de Conformitat Tècnica del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que a 
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aquests efectes es dóna per reproduït, per un import de 2.530.343,26 euros, el 

21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu 

l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (TRLLMRLC); 

NOTIFICAR a les parts interessades; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial 

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

Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i 

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

 

44.- (10BD2017024) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització del carrer 

Sant Joan de Malta, des del carrer Verneda al carrer del Perú, al Districte de Sant 

Martí de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del 

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

reproduït, amb un pressupost de 2.023.566,49 euros, el 21% de l’impost del valor 

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

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

Municipal i de règim local de Catalunya; SOTMETRE’L a informació pública, 

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

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

diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i 

formular-hi les al·legacions pertinents; i ENCARREGAR a la societat municipal 

BIMSA la gestió de l’actuació. 

 

45.- (10BD2017052) APROVAR definitivament el Projecte executiu de reurbanització dels 

passatges Foret, Auger i Jubany, entre rambla Prim i carrer Maresme, al Districte 

de Sant Martí de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic 

del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna 

per reproduït, amb un pressupost d’1.821.648,43 euros, el 21% de l’impost del 

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

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

Municipal i de règim local de Catalunya; APROVAR les bases del conveni de 

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

de pas aeri/subterrani de línies de Baixa Tensió a favor d'Endesa Distribución 

Eléctrica, SL que inclou el projecte executiu, FACULTAR el Gerent del Districte 

de Sant Martí per aprovar i formalitzar el conveni específic que apliqui les 

circumstancies concretes a les bases esmentades, d'acord amb l'article 16.k de la 

Carta municipal de Barcelona i la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector 

elèctric; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 

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

al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de Barcelona; i ENCARREGAR a la 

societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 

46.- (10BD2017063) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització del carrer 

Bassols, entre el carrer Independència i el carrer Rogent, al Districte de Sant Martí 

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

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

amb un pressupost de 747.586,82 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 
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de Catalunya; SOTMETRE’L a informació pública, durant un termini de 30 dies 

hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí 

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

examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; i ENCARREGAR a la societat 

municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 

47.- (10BD2017081) APROVAR inicialment el Projecte bàsic i executiu d’adequació de 

l’espai interior de la Casa de les Vàlvules, annexa a la Torre de les Aigües del 

Besós, al Districte de Sant Martí de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord 

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

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

604.715,33 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb 

allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; 

SOTMETRE’L a informació pública, durant un termini de 30 dies hàbils, a 

comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i 

formular-hi les al·legacions pertinents; i ENCARREGAR a la societat municipal 

BIMSA la gestió de l’Actuació. 

 

48.- (10BD2015110) APROVAR definitivament el Projecte d’execució de la Biblioteca 

Gabriel García Marquez i arxiu històric associat al carrer de Concili de Trento a 

Sant Martí de Provençals, al Districte de Sant Martí de Barcelona, d’iniciativa 

municipal, d’acord amb l’Informe de Conformitat Tècnica del Projecte que figura 

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

pressupost de 9.933.359,77 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) 

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

de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local 

de Catalunya; APROVAR les bases del conveni de cessió d'ús de les 

instal·lacions d'energia elèctrica i de constitució de la servitud de pas 

aeri/subterrani de les línies de Baixa Tensió, així com del conveni de cessió d'ús i 

de constitució de la servitud de pas de Local i de Cel·les per a Centre de Mesura i 

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

de la servitud de pas aeri/subterrani de les línies de Mitja Tensió del nou Centre 

de Mesura, a favor d'Endesa Distribución Eléctrica, SL que inclou el projecte 

executiu; FACULTAR el Gerent del Districte de Sant Martí per aprovar i 

formalitzar els convenis específics que apliquin les circumstàncies concretes a les 

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

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

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

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

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

l’actuació. 

 

49.- (10BD2017200) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització del carrer 

Pallars, entre el carrer Marina i el carrer Joan d’Àustria, al Districte de Sant Martí 

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

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

amb un pressupost de 832.080,65 euros el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) 
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inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, 

de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local 

de Catalunya; SOTMETRE’L a informació pública, durant un termini de 30 dies 

hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí 

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

examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; i ENCARREGAR a la societat 

municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 

b) Mocions 

 

ÀREA D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS 

INTERNACIONALS 

 

Única.- (2018/117) AUTORITZAR la despesa d'1.635.000,00 euros amb càrrec a les partides 

corresponents del Pressupost 2018; APROVAR la convocatòria 2018 per a la 

concessió de subvencions en el marc del Programa de Subvencions per a l’Impuls 

socioeconòmic del territori,  que té per objectiu generar riquesa als barris i/o 

districtes de la ciutat mitjançant l’apoderament dels actors que hi desenvolupen la 

seva activitat socioeconòmica, promoure l’ús dels recursos endògens dels 

territoris per desenvolupar activitat socioeconòmica d’una forma sostenible en el 

temps, fent la ciutat més resilient a les fluctuacions econòmiques, que compta 

amb les modalitats següents: Modalitat 1: Emprenedoria i empresa de proximitat. 

Projectes d’impuls de l’activitat econòmica, de l’emprenedoria i l’empresa, 

arrelada al territori i amb retorn social. Modalitat 2: Economies comunitàries i 

innovació social. Disseny i implementació d’accions que promoguin la 

sensibilització, l’impuls i l’enfortiment de l’activitat econòmica en el marc de 

processos d’acció comunitària. Modalitat 3: Foment de l'ocupació de qualitat al 

territori. Creació de projectes, iniciatives o accions innovadores adreçades a 

col·lectius especialment vulnerables a l’atur, així com la promoció de l’ocupació 

de qualitat. Modalitat 4: Innovació social digital als territoris. Impuls de l’ús de 

les tecnologies obertes i de protecció del dret a la intimitat per fomentar noves 

formes d’innovació i col·laboració que resolguin reptes socials i de sostenibilitat 

dels territoris. Modalitat 5: Turisme responsable. Desenvolupar projectes, 

iniciatives o actuacions en l’àmbit turístic adreçades a l’impuls de l’activitat 

econòmica, el foment de l’emprenedoria i l’empresa responsable així com de la 

promoció de l’ocupació de qualitat. Modalitat 6: Instal·lació d'activitat econòmica 

en plantes baixes buides. Impuls de nova activitat econòmica a locals buits en 

planta baixa a barris afectats per processos de desertificació comercial o per 

processos de gentrificació. PUBLICAR la convocatòria al BOPB i a la Gaseta 

Municipal. 

 

 

 S'APROVA, per unanimitat, la moció anterior després de declarar-se'n, 

també per unanimitat, la urgència. 

 

 

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

a les onze hores i trenta minuts. 

 


