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ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió de 13 de febrer de 2020

A la nova Sala de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el 13 de
febrer  de  2020,  s’hi  reuneix  la  COMISSIÓ  DE  GOVERN  en  sessió  ordinària,  sota  la
presidència  de  l'Ima.  Sra.  Regidora  Janet  Sanz  Cid,  en  substitució  de  l’Excma.  Sra.
Alcaldessa Ada Colau Ballano. Hi concorren les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Laia Bonet
Rull, Laura Pèrez Castaño, Albert Batlle Bastardas, Joan Subirats Humet, Lucia Martín
González, Eloi Badia Casas, Jordi Rabassa Massons, Marc Serra Solé, Gemma Tarafa
Orpinell, Montserrat Ballarín Espuña, David Escudé Rodríguez, Francesc Xavier Marcé
Carol i Maria Rosa Alarcón Montañés, assistits pel Secretari General, el Sr. Jordi Cases
Pallarès, que certifica.

Excusen la seva absència les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Jaume Collboni Cuadrado, Jordi
Martí Grau i Margarita Mari Klose.

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

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

I) INFORMACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL

Es delibera, primerament, sobre el projecte d'ordre del dia preparat per a la propera
sessió del Plenari del Consell Municipal estructurat de la manera següent com a
conseqüència de l'entrada en vigor del Reglament Orgànic Municipal:

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

B) Part informativa

Informe de la Sindicatura de Greuges de Barcelona 2019.

a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes

C) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

1. – (20190287)  APROVAR  l’expedient  20190287  de  reconeixement  de  crèdit  atesa  la
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necessitat de regularitzar despeses realitzades durant l'any 2017 i 2018 i no
reconegudes  en  l’exercici  que  li  corresponia,  a  favor  del  següents  tercers:  -
Fastenrath, 204 amb CIF H62983309, per import de 1.069,32 euros, en concepte de
quotes i derrames per obres del col·lector d'aigües i baixants de 2018, - Casp, 126
amb CIF H58975053, per import de 8.296,98 euros, en concepte de quotes i derrames
per obres de façana posterior de 2018, - Pujades, 29 amb CIF E08504177, per import
de 7.445,34 euros, en concepte de quotes de 2018 i liquidació 2017, - Cendra, 24,
amb CIF H59571885, per import de 4.664,88 euros, en concepte de quotes de 2017 i
2018, - Corunya, 5-7 amb CIF H59776559, per import de 2.672,00 euros, en concepte
de quotes de 2018. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la despesa a
càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix document, a favor del següent
tercers: - Fastenrath, 204 amb CIF H62983309, per import de 1.069,32 euros, - Casp,
126 amb CIF H58975053, per import de 8.296,98 euros, - Pujades, 29 amb CIF
E08504177, per import de 7.445,34 euros, - Cendra, 24, amb CIF H59571885, per
import de 4.664,88 euros, - Corunya, 5-7 amb CIF H59776559, per import de 2.672,00
euros.

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

2. – (02  OOFF2020)  RESOLDRE  les  reclamacions  presentades  a  la  l’ordenança  fiscal  3.18
Taxes pel servei de recollida de residus municipals generats en els domicilis
particulars per a 2020 i exercicis successius, aprovada provisionalment pel Plenari del
Consell Municipal en data 20 de desembre de 2019, en el sentit dels informes que
consten  a  l’expedient.  APROVAR  definitivament  l’esmentada  ordenança  fiscal  per  a
l’exercici  2020  i  successius.  PUBLICAR  aquest  acord  i  el  text  íntegre  de  l’ordenança
fiscal al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

3. – (EM 2020-02/01) APROVAR, en tant que accionista únic de Barcelona de Serveis
Municipals,  SA  (BSM),  l’alienació  del  15%  de  la  participació  que  aquesta  té  en  la
societat Serveis Funeraris de Barcelona, SA (SFB) consistent en 195 accions, números
1 a 195, ambdós inclosos, representatives del 15% del capital social de SFB, pel
procediment de subhasta pública i, en cas que aquesta quedés deserta, per mitjà de
l’exercici  de  l’opció  de  venda  atorgada  per  Pompas  Fúnebres  Mediterráneas,  SL  a
favor de BSM el  13 d’abril  de 2011.  AUTORITZAR a BSM a alienar les  accions de SFB,
que n’és  titular,  facultant-la  àmpliament  per  tal  que pugui  convocar  i  seguir  per  tots
els seus tràmits el procediment de licitació de les accions mitjançant subhasta pública,
així com portar a terme totes les actuacions necessàries en relació amb la seva
adjudicació;  i,  en cas  que la  subhasta quedés deserta,  pugui  exercir  l’opció de venda
atorgada  per  Pompas  Fúnebres  Mediterráneas,  SL  a  favor  de  BSM  el  13  d’abril  de
2011. NOTIFICAR a Pompas Fúnebres Mediterráneas, SL, en la seva qualitat
d’accionista privat de SFB, i titular d’un dret d’adquisició preferent en el cas de venda
per BSM del 15% del capital social de SFB, segons resulta de la decisió presa el 24
d’octubre  de  1997  de  celebrar  un  concurs  públic,  mitjançant  un  procediment  obert,
per  a  la  selecció  dels  adquirents  d’accions representatives  del  49 % del  capital  social
de SFB, el qual haurà de ser tingut en compte en el procediment de subhasta.
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4. – (20878)  APROVAR l’acord transaccional  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona i  la  societat
OCA Inspección Técnica de Vehículos S.A., assolit dins les actuacions del procediment
ordinari núm. 104/2019-C del Jutjat de Primera Instància núm. 21 dels de Barcelona,
pel qual es resol de mutu acord el dret de superfície atorgat sobre la finca de
propietat municipal situada en l’avinguda Meridiana núm. 662-680, per a destinar-la a
la  construcció  i  explotació  d’una  instal·lació  d’Inspecció  Tècnica  de  Vehicles  (ITV),
adjudicat a la societat OCA Inspección Técnica de Vehículos Catalunya S.A.U. per
acord de la Comissió d’Hisenda i Pressupostos de 18 de febrer de 2010 i formalitzat el
12 de març de 2010 davant el Notari de Barcelona senyor Antonio Bosch i Carrera,
amb número de protocol 388, transmès a la societat OCA Inspección Técnica de
Vehículos S.A., d’acord amb les condicions del conveni annex, que s’aprova; TORNAR a
la societat OCA Inspección Técnica de Vehículos, S.A. amb NIF A-50830967 la
quantitat ingressada en el moment de la constitució del dret de superfície i els
pagaments percebuts anualment per valor de 6.523.239,92 euros. AUTORITZAR,
DISPOSAR  i  OBLIGAR  la  quantitat  d’1.426.760,08  euros  en  concepte  d’indemnització
més  la  quantitat  de  1.044.361,88  euros  en  concepte  d’IVA,  que  tindrà  caràcter
extrapressupostari, amb càrrec a la partida corresponent del Pressupost municipal de
l’any 2020, a favor de la societat OCA Inspección Técnica de Vehículos, S.A. FACULTAR
a l’Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado, Primer Tinent d’Alcalde la signatura del conveni,
així com per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar
i executar el present acord; DONAR trasllat del present acord i del conveni al Jutjat de
Primera Instància núm. 21 dels de Barcelona per a la seva homologació.

Punt 4.-  S’informa favorablement amb el següent redactat:

(20878)  APROVAR l’acord transaccional  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona i  la  societat
OCA Inspección Técnica de Vehículos S.A., assolit dins les actuacions del procediment
ordinari núm. 104/2019-C del Jutjat de Primera Instància núm. 21 dels de Barcelona,
pel qual es resol de mutu acord el dret de superfície atorgat sobre la finca de
propietat municipal situada en l’avinguda Meridiana núm. 662-680, per a destinar-la a
la  construcció  i  explotació  d’una  instal·lació  d’Inspecció  Tècnica  de  Vehicles  (ITV),
adjudicat a la societat OCA Inspección Técnica de Vehículos Catalunya S.A.U. per
acord de la Comissió d’Hisenda i Pressupostos de 18 de febrer de 2010 i formalitzat el
12 de març de 2010 davant el Notari de Barcelona senyor Antonio Bosch i Carrera,
amb número de protocol 388, transmès a la societat OCA Inspección Técnica de
Vehículos S.A., d’acord amb les condicions del conveni annex, que s’aprova; TORNAR a
la societat OCA Inspección Técnica de Vehículos, S.A. amb NIF A-50830967 la
quantitat ingressada en el moment de la constitució del dret de superfície i els
pagaments percebuts anualment per valor de 6.523.239,92 euros, més la quantitat de
1.044.361,88  euros  en  concepte  d’IVA,  que  tindrà  caràcter  extrapressupostari.
AUTORITZAR,  DISPOSAR  i  OBLIGAR  la  quantitat  d’1.426.760,08  euros  en  concepte
d’indemnització  amb  càrrec  a  la  partida  corresponent  del  Pressupost  municipal  de
l’any 2020, a favor de la societat OCA Inspección Técnica de Vehículos, S.A. FACULTAR
a l’Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado, Primer Tinent d’Alcalde la signatura del conveni,
així com per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar
i executar el present acord; DONAR trasllat del present acord i del conveni al Jutjat de
Primera Instància núm. 21 dels de Barcelona per a la seva homologació.

 



CG 6/20 4/21

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

5. – APROVAR,  de  conformitat  amb  l’article  89  de  l’Estatut  d’autonomia  de  Catalunya,  la
proposta de modificació de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal
de Barcelona,  per  a  addicionar un apartat  2n a l’article  7  en els  termes següents:  “2.
L’Ajuntament  de  Barcelona  té  legitimació  per  intervenir  davant  dels  òrgans
jurisdiccionals per exercir l’acció popular, en la defensa dels drets i interessos tutelats
per aquesta Llei, en els supòsits de producció de danys que causin la mort, lesions o
impacte amb transcendència social en la ciutadania de Barcelona. En aquest sentit, es
pot  intervenir,  entre  d’altres  supòsits,  en  defensa  de  la  protecció  de  la  convivència
pacífica,  de la salut,  el  medi ambient,  l’urbanisme, el  patrimoni històric i  cultural;  en
les agressions per violència de gènere, per delictes d’odi,  per tràfic de persones i  per
delictes contra la llibertat sexual i en defensa  de les persones en situació de
vulnerabilitat i emergència social i en els delictes greus comesos contra el personal 
de l’Ajuntament  de Barcelona i  de les  seves  entitats  adscrites”.  ELEVAR al  Parlament
de Catalunya el present acord als efectes oportuns.

HA QUEDAT SOBRE LA TAULA la proposta precedent.

6. – (4070/2019  (ICUB))  ATORGAR  la  Medalla  d’Or  al  Mèrit  Científic  de  l’Ajuntament  de
Barcelona, a la Facultat de Nàutica de Barcelona, en el seu 250è aniversari, per la seva
actuació  formativa  i  docent  de  qualitat  reconeguda  amb  l’objectiu  de  formar
professionals altament qualificats i per la seva contribució a fer de Barcelona una
capital marítima.

7. – (65-2020) MODIFICAR l’annex 2 de l’Acord del Consell Plenari del 21 de desembre de
2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com es detalla als
annexos. PUBLICAR aquest acord i els seus annexos a la Gaseta Municipal i al web
municipal.

8. – (AS 2020-02/2) APROVAR l’afiliació com a soci a la Red de Ciudades Machadianas, una
associació  creada  el  22  de  febrer  de  2009  amb  l’objectiu  principal  de  difondre  la
figura,  l’obra  i  la  vida  d’Antonio  Machado,  així  com  d’establir  polítiques  d’intercanvi
d’experiències  entre  els  socis  i  desenvolupar  una  política  de  producció  i  promoció
turística  al  voltant  de  la  figura  de  l’escriptor.  ACCEPTAR  els  estatuts  que  regeixen
l’Associació  Red  de  Ciudades  Machadianas.  SOL·LICITAR  a  l’Assemblea  General  de  la
Red  de  Ciudades  Machadianas  l’admissió  com  a  soci.  FACULTAR  el/la  Regidor/a
competent en la matèria per a la signatura dels documents i efectuar els tràmits
necessaris per a l’execució i efectivitat d’aquest acord.

9. – (2019/147)  RESOLDRE  les  al·legacions  formulades  durant  el  període  d’exposició
pública del Reglament de funcionament del Consell Municipal de Cooperació
Internacional, aprovat inicialment per acord de la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania,  Participació  i  Seguretat  i  Prevenció  de  20  de  novembre de  2019,  d’acord
amb l’informe que obra a l’expedient i  es dona per reproduït a efectes de motivació.
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INCORPORAR les al·legacions estimades en el text que se sotmet a aprovació
definitiva. APROVAR definitivament el Reglament de funcionament del Consell
Municipal de Cooperació Internacional. PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, a la Gaseta Municipal i al web municipal. APROVAR el canvi de
denominació del Consell, de Consell Municipal de Cooperació internacional per al
desenvolupament a Consell Municipal de Cooperació internacional.

10. – (156/2019 DSAJ)  RESOLDRE les  al·legacions  formulades  durant  el  període d’exposició
pública del Pla Local de Seguretat Viària 2019-2022 de Barcelona, aprovat inicialment
per acord de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció de 20 de novembre de 2019, d’acord amb l’informe que figura a l’expedient
i es dona per reproduït a efectes de motivació. INCORPORAR les al·legacions
estimades en el text que se sotmet a aprovació definitiva. APROVAR definitivament el
Pla Local de Seguretat Viària 2019-2022 de Barcelona. PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal i al web municipal.

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Districte de Sants-Montjuïc

11. – (19PL16709) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l’ampliació de
l’escola  Josep  Tous;  promogut  per  les  Germanes  Caputxines  de  la  Mare  del  Diví
Pastor.

Districte d'Horta-Guinardó

12. – (19PL16680) DONAR conformitat al Text Refós de la Modificació puntual del Pla
General Metropolità en l'àmbit Llobregós-Can Mateu, d'iniciativa municipal, que
recull i integra en un únic text adaptat, el document aprovat provisionalment pel
Plenari del Consell Municipal en sessió de 3 de maig de 2019, al qual s'incorporen les
prescripcions assenyalades a l'acord de la Subcomissió d'Urbanisme del municipi de
Barcelona (sessió de 28 de juny de 2019) d'aprovació definitiva de la Modificació
puntual del Pla General metropolità en l'àmbit Llobregós-Can Mateu, supeditant la
publicació al DOGC i conseqüent executivitat de l'acord al compliment de les
prescripcions imposades; tot això de conformitat amb l'informe de les Direccions de
Serveis de Planejament i d'Actuació Urbanística que consta a l'expedient i, a efectes
de motivació, s'incorpora a aquest acord; TRAMETRE aquest acord, juntament amb
l'expedient a la Subcomissió d'Urbanisme del municipi de Barcelona.

c) Proposicions

D) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
d) Preguntes
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e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

E) Mocions

F) Declaracions Institucionals

Després d'haver examinat tots els punts anteriors, la Comissió de Govern DÓNA la
seva conformitat al precedent projecte d'ordre del dia del Plenari del Consell
Municipal.

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

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

B) Part Informativa

a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes
d) Compareixences Govern municipal

C) Part decisòria / Executiva

Es delibera, a continuació, sobre la part decisòria de l'ordre del dia de les diferents
Comissions del Consell Municipal.

a) Propostes d'acord

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

1. – (DP-2019-27742)  ACCEPTAR  la  renúncia  a  la  concessió  de  l’ús  privatiu  de  domini
públic municipal del quiosc situat al carrer d’Aribau núm. 166 - Còrsega, amb el núm.
del  codi  d’activitat  13,  formulada  per  la  senyora  Maria-Teresa  Díez  Aules  i,  en
conseqüència, DECLARAR extingida l’esmentada concessió; i RETORNAR al municipi la
possessió del quiosc i les seves instal·lacions fixes, sense dret a indemnització o
compensació de cap classe a favor del titular de la concessió.

2. – (DP-2019-27743)  ACCEPTAR  la  renúncia  a  la  concessió  de  l’ús  privatiu  de  domini
públic municipal del quiosc situat al carrer de Cantàbria núm. 10-12, cantonada al
d’Andrade  núm.  206,  amb  el  núm.  del  codi  d’activitat  35,  formulada  per  la  senyora
Maria-Àngela  Llopart  Esteve  i,  en  conseqüència,  DECLARAR  extingida  l’esmentada
concessió; i RETORNAR al municipi la possessió del quiosc i les seves instal·lacions
fixes, sense dret a indemnització o compensació de cap classe a favor del titular de la
concessió.

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
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3. – (03-2017LL64354)  ACORDAR  la  declaració  d’especial  interès  i  utilitat  municipal  per
obres de reforma de restaurant amb cuina i bany annexos al Centre Caixafòrum a la
finca de carrer Mèxic, 36-44, que està inclosa en el catàleg de Patrimoni
Arquitectònic, amb nivell de protecció individual A; CONCEDIR la bonificació del 95%
sobre  la  quota  de  l’impost  de  Construccions,  Instal·lacions  i  Obres  generada  per  la
concessió de la llicència 03-2017LL64354 a FUNDACIÓ BANCÀRIA LA CAIXA en data
21/12/2017, atès que s’ajusta a allò establert a l’article 7è de l’esmentada ordenança,
en tant que l’edifici  es  troba,  d’acord amb l’informe de la  tècnica municipal,  dins del
llistat del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Districte
de Sants  Montjuïc  amb nivell  de  protecció  individual  A,  número d’identificador,  amb
la denominació de “Fàbrica de filats i teixits de cotó Casarramona”.

4. – (09-2019CD45530)  DECLARAR  d’especial  interès  o  utilitat  municipal  les  obres
consistents  en  l’adequació  dels  espais  exteriors  i  modificació  no  substancial  de
distribució  de  l’Institut  d’Educació  Secundària  de  l’emplaçament  del  passeig
Mollerussa  71-73,  atès  que  són  obres  contemplades  a  l’article  212è  de  les  Normes
Urbanístiques del Pla General Metropolità, destinades a equipaments comunitaris,
d’aquesta ciutat,  d’utilitat municipal,  atès que reporta beneficis objectius a la ciutat i
acompleix  una  funció  social.  CONCEDIR  al  Consorci  d’Educació  de  Barcelona  la
bonificació  del  70%  sobre  la  quota  de  l’Impost  sobre  Construccions,  Instal·lacions  i
Obres, generada per l’admissió del comunicat diferit, presentat el 30 de setembre de
2019,  per  a  les  obres  de  referència,  donat  que  s’ajusta  a  allò  establert  a  l’article  7è
apartat primer de l’Ordenança fiscal 2.1 reguladora de l’ICIO, en tant que el Consorci
d’Educació de Barcelona és una entitat de caràcter públic, les obres s’executen en sol
qualificat d’equipaments actuals (clau 7b) pel PGM i les obres acompleixen una funció
d’interès social com és la realitzada per un equipament docent. DONAR -NE TRASLLAT
a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

5. – (09-2019CI43823) DECLARAR les obres consistents en la modificació l'accés a
l’equipament existent per a millorar les condicions d’evacuació en cas d’incendi, en la
instal·lació d’un nou sistema de calefacció i de ventilació i en la redefinició dels serveis
higiènics,  a  l’edifici  situat  al  carrer  Martí  Molins  41-45  d’aquesta  ciutat,  d’especial
interès,  atès  que  les  esmentades  són  obres  contemplades  a  l’article  212è  de  les
Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, destinades a equipaments
comunitaris  i  s’executen  en  terrenys  qualificats  urbanísticament  com  d’equipament
(clau 7a). CONCEDIR a la Fundació Privada Centre Educatiu i de Lleure la bonificació
del  65%  sobre  la  quota  de  l’Impost  sobre  Construccions,  Instal·lacions  i  Obres,
generada  per  l’admissió  del  comunicat  immediat,  presentat  el  19  de  setembre  de
2019,  per  a  les  obres  de  referència,  donat  que  s’ajusta  a  allò  establert  a  l’article  7è
apartat  primer  de  l’Ordenança  fiscal  2.1  reguladora  de  l’ICIO,  en  tant  que  les  obres
s’executen  en  un  equipament  comunitari  dels  contemplats  a  l’article  212  de  les  NU
del PGM i són promogudes per una entitat sens ànim de lucre. DONAR-NE TRASLLAT a
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

Districte de Ciutat Vella

6. – (20PL16764) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta
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Municipal  de Barcelona,  la  Modificació del  Pla  General  Metropolità  per  a  l’ordenació
de  l’ampliació  del  Museu  d’Art  Contemporani  de  Barcelona  (MACBA);  d’iniciativa
municipal;  EXPOSAR-LA  al  públic  pel  termini  d’un  mes,  i  SOTMETRE-LA  al  Consell
Municipal per a la seva aprovació provisional.

Districte de les Corts

7. – (20PL16766) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta
Municipal  de Barcelona,  la  Modificació del  Pla General  Metropolità a  l’illa  delimitada
pels carrers de Danubi, Cardenal Reig, Pintor Tapiró i Travessera de Les Corts; i la
Modificació del Pla Especial de Protecció del patrimoni arquitectònic historicoartístic
de la  ciutat  de Barcelona,  Districte  de Les  Corts;  d’iniciativa  municipal;  EXPOSAR-LOS
al  públic  pel  termini  d’un  mes  i  SOTMETRE'LS  al  Consell  Municipal  per  a  la  seva
aprovació.

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

S’afegeix el dictamen:

(1020/18) INICIAR l'expedient per a resolució del contracte número 18003968L10,
adjudicat en data 10 de maig de 2019, per un import màxim de 6.109.022,44 euros
(IVA  inclòs)  a  l’empresa  TEMPO  FACILITY  SERVICES,  SLU  amb  NIF  B66226234  que  té
per  objecte  l’execució  del  servei  de  neteja  i  recollida  selectiva  dels  edificis  i  locals
municipals  adscrits  als  diferents  Districtes  i  Gerències  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,
amb mesures de contractació pública sostenible (Lot 10: Districte de Sant Martí) de
conformitat  amb  l’establert  als  articles  191,  201  i  211  de  la  llei  9/2017,  de  8  de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP) i als articles 99.1 i 109 i següents del
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament general de la
Llei  de  contractes  de  les  administracions  públiques,  i  vist  l’informe  de  la  unitat  que
s’incorpora  al  l’expedient.  RATIFICAR  les  actuacions  preparatòries  efectuades;
FACULTAR la Comissió de Govern per tal d’adoptar l’acord de resolució del contracte i
aprovar, en virtut del que preveuen els articles 203 i següents de la LCSP, la
modificació  del  contracte  18003968L01  que  té  per  objecte  l’execució  del  servei  de
neteja i recollida selectiva dels edificis i locals municipals adscrits als diferents
Districtes  i  Gerències  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  amb  mesures  de  contractació
pública sostenible (Lot 1: Districte de Ciutat Vella i Gerència de Recursos), adjudicat a
SERVICIOS  OPERATIVOS  INTERNOS,  SAU  amb  NIF  A43057124,  per  tal  d’incloure  en
aquest últim els edificis corresponents al contracte objecte de resolució fins a l’inici de
l’execució del nou contracte que l’ha de substituir.

b) Proposicions

D) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
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d) Preguntes
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

E) Mocions

Després d'haver examinat l'anterior relació de propostes d'acords decisoris que seran
tractades en les sessions de les corresponents Comissions del Plenari, la Comissió de
Govern els DÓNA la seva conformitat.

III) ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 6 de
febrer de 2020, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la
Comissió; i S'APROVA.

B) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

En compliment del Decret d'Alcaldia, de 15 de juny de 2019, ES COMUNIQUEN les
resolucions següents:

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

1. – (20150504 IMSS (LOT 3)) Resolució de la Presidenta de l’Institut Municipal de Serveis
Socials de Barcelona, de 30 de desembre de 2019, que APROVA la continuïtat del
contracte  de  gestió  del  Servei  d’Habitatges  amb  Serveis  per  a  la  Gent  Gran  (LOT  3:
Gran Via, Concili I i Concili II) que té per objecte la gestió dels serveis que
complementen aquests habitatges, adjudicat a l’entitat  Fundació Salud y Comunidad,
durant  el  temps  indispensable  fins  a  la  formalització  i  inici  d’execució  del  nou
contracte i,  en tot cas, per un període no superior a 6 mesos a partir de l’1 de gener
de 2020 en les mateixes condicions previstes en els plecs que regulen aquest
contracte, per un import total de 176.300,11 euros, IVA exclòs.

2. – (20150504 IMSS (LOT 4)) Resolució de la Presidenta de l’Institut Municipal de Serveis
Socials de Barcelona, de 31 de desembre de 2019, que aprova la continuïtat del
contracte  de  gestió  del  Servei  d’Habitatges  amb  Serveis  per  a  la  Gent  Gran  (LOT  4:
Montnegre i Torre Júlia) que té per objecte la gestió dels serveis que complementen
aquests  habitatges,  adjudicat  a  l’entitat   UTE  Montnegre-Torre  Júlia  durant  el  temps
indispensable  fins  a  la  formalització  i  inici  d’execució  del  nou  contracte  i,  en  tot  cas,
per un període no superior a 6 mesos a partir de l’1 de gener de 2020 en les mateixes
condicions previstes en els plecs que regulen aquest contracte, per un import total de
176.720,27 euros, IVA inclòs.

3. – (20150515 IMSS)  Resolució  de la  Presidenta  de l’Institut  Municipal  de  Serveis  Socials
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de Barcelona, de 30 de desembre de 2019, que APROVA la continuïtat del contracte
que té per objecte la gestió del servei d’acolliment residencial Masia Can Planas per a
persones sense sostre i el foment de la inserció laboral de les persones en risc
d’exclusió,  durant  els  anys  2016  i  2017,  adjudicat  a  l’empresa  Progess,  projectes  i
gestió  de  serveis  socials,  SL,  durant  el  temps  indispensable  fins  a  l’inici  de  l’execució
del  contracte  i,  en  tot  cas,  per  un  període  no  superior  a  6  mesos  a  partir  de  l’1  de
gener de 2020 en les mateixes condicions previstes en els plecs que regulen aquest
contracte, per un import total de 519.745,84 euros, IVA inclòs.

4. – (20160004 IMSS (LOT 1)) Resolució de la Presidenta de l’Institut Municipal de Serveis
Socials de Barcelona, de 19 de desembre de 2019, que APROVA la continuïtat del
contracte que té per objecte la gestió de l’Espai Familiar i Centre Obert Sant Martí en
la seva globalitat, serveis adreçats a la infància entre 0 i 16 anys, prioritàriament als
que es troben en situació de risc i a les seves famílies, que tenen com a finalitat
constituir-se com un espai socioeducatiu i de suport als infants de 0 a 16 anys en
situació de risc social i les seves famílies d’acord amb les especificacions recollides en
el plec de prescripcions tècniques, adjudicat a Suara Serveis SCCL, durant el temps
indispensable  fins  a  la  formalització  i  inici  d’execució  del  nou  contracte  i,  en  tot  cas,
per un període no superior a 6 mesos a partir de l’1 de gener de 2020 en les mateixes
condicions previstes en els plecs que regulen aquest contracte, per un import total de
219.796,56 euros, exempt d’IVA.

5. – (20160004 IMSS (LOT 2)) Resolució de la Presidenta de l’Institut Municipal de Serveis
Socials de Barcelona, de 19 de desembre de 2019, que aprova la continuïtat del
contracte  que  té  per  objecte  la  gestió  de  l’Espai  Familiar  i  Centre  Obert  Les  Corts-
Sants (LOT 2) en la seva globalitat, serveis socials bàsics adreçats a la infància entre 0 i
16 anys, prioritàriament als que es troben en situació de risc i a les seves famílies, que
tenen com a finalitat constituir-se com un espai socioeducatiu i de suport als infants
de  0  a  16  anys  en  situació  de  risc  social  i  les  seves  famílies  d’acord  amb  les
especificacions recollides en el plec de prescripcions tècniques, adjudicat a Iniciatives i
programes,  SL,  durant  el  temps indispensable fins  a  la  formalització i  inici  d’execució
del nou contracte i, en tot cas, per un període no superior a 6 mesos a partir de l’1 de
gener de 2020 en les mateixes condicions previstes en els plecs que regulen aquest
contracte, per un import total de 231.485,38 euros IVA inclòs.

6. – (20160125 IMSS)  Resolució  de la  Presidenta  de l’Institut  Municipal  de  Serveis  Socials
de Barcelona, de 19 de desembre de 2019, que aprova la continuïtat del contracte
que  té  per  objecte  la  gestió  del  Centre  d’Allotjament  Temporal  Familiar  de  llarga
estada Sant Pere Més Baix adreçat a famílies en situació de greu vulnerabilitat
afectades per la pèrdua o manca d’habitatge, així com el foment de la inserció laboral
de les persones en risc d’exclusió, ubicat al carrer de Sant Pere Més Baix núm. 88 de
Barcelona,  adjudicat  a  l’entitat  Associació  Prohabitatge,  durant  el  temps
indispensable  fins  a  la  formalització  i  inici  d’execució  del  nou  contracte  i,  en  tot  cas,
per un període no superior a 6 mesos a partir de l’1 de gener de 2020 en les mateixes
condicions previstes en els plecs que regulen aquest contracte, per un import total de
127.927,84 euros, exempt d’IVA.
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7. – (20160484 IMSS)  Resolució  de la  Presidenta  de l’Institut  Municipal  de  Serveis  Socials
de Barcelona, de 31 de desembre de 2019, que APROVA la continuïtat del contracte
de la gestió del Servei d’Habitatges amb Serveis per a la Gent Gran (Glòries I i  II) que
té per objecte la gestió dels serveis que complementen aquests habitatges, adjudicat
a l’empresa  UTE Glòries I i II, durant el temps indispensable fins a l’inici de l’execució
del  contracte  i,  en  tot  cas,  per  un  període  no  superior  a  6  mesos  a  partir  de  l’1  de
gener de 2020 en les mateixes condicions previstes en els plecs que regulen aquest
contracte, per un import total de 137.567,34 euros, IVA inclòs.

8. – (20160554 IMSS)  Resolució  de la  Presidenta  de l’Institut  Municipal  de  Serveis  Socials
de Barcelona, de 30 de desembre de 2019, que APROVA la continuïtat del contracte
que té per objecte la contractació de 34 places d'acolliment residencial temporal per
a homes sense sostre, majors de 18 anys, que no poden cobrir les seves necessitats
bàsiques  i  necessiten  un  període  de  recuperació/convalescència,  després  d’haver
passat  per  una  fase  aguda  de  malaltia,  postoperatori  o  accident,  al  Centre  d’Estada
Limitada (CEL) i també la contractació de 45 places per a homes i dones sense sostre,
majors de 18 anys, al servei d’acolliment diürn al Centre de l’Obra Social Santa Lluïsa
de  Marillac,  adjudicat  a  l’empresa  Obra  Social  Santa  Lluïsa  de  Marillach,  durant  el
temps  indispensable  fins  a  l’inici  de  l’execució  del  contracte  i,  en  tot  cas,  per  un
període  no  superior  a  6  mesos  a  partir  de  l’1  de  gener  de  2020  en  les  mateixes
condicions previstes en els plecs que regulen aquest contracte, per un import total de
669.493,20 euros, exempt d’IVA.

9. – (20170033 IMSS)  Resolució  de la  Presidenta  de l’Institut  Municipal  de  Serveis  Socials
de Barcelona, de 30 de desembre de 2019, que aprova la continuïtat del contracte
que té  per  objecte  la  contractació  de 45 places  d’acolliment  residencial  temporals  al
Centre  Cal  Muns,  adjudicat  a  l’empresa  Sant  Pere  Claver,  fundació  serveis  socials,
durant el temps indispensable fins a l’inici de l’execució del contracte i, en tot cas, per
un  període  no  superior  a  6  mesos  a  partir  de  l’1  de  gener  de  2020  en  les  mateixes
condicions previstes en els plecs que regulen aquest contracte, per un import total de
590.584,68 euros, exempt d’IVA.

10. – (20190343) Resolució de la Regidora de Salut, Envelliment i Cures, de 20 de desembre
de 2019, que ATORGA la subvenció 19S17735 per a la realització del projecte
“Projecte de salut del  CJB 2019”,  pel  termini  2019, a favor del  Consell  de la Joventut
de Barcelona per import d'11.640,00 euros.

11. – (20190372) Resolució de la Regidora de Salut, Envelliment i Cures, de 18 de desembre
de 2019, que ATORGA la subvenció 19S17748 per a la realització del projecte “Centre
de documentació i  recursos pedagògics en salut sexual”, pel termini 2019, a favor de
Sida-Studi de Barcelona per import de 24.000,00 euros.

12. – (20190408)  Resolució  de  la  Quarta  Tinenta  d’Alcaldia  de  Drets  Socials,  Feminismes  i
LGTBI, de 30 de desembre de 2019, que ATORGA la subvenció 19S18194 per a la
realització  del  projecte  “Voluntariat  inclusiu”,  pel  termini  2019,  a  favor  de  Federació
Catalana de Voluntariat Social (FCVS) per import de 8.000,00 euros.
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13. – (20190412)  Resolució  de  la  Regidora  d’Infància,  Joventut  i  Persones  grans,  de  18  de
desembre de 2019, que ATORGA la subvenció 19S18145 per a la realització del
projecte “Foment de la participació d’infants i adolescents”, pel termini 2019, a favor
de Federació d’Entitats d’Atenció i Educació a la Infància i l’Adolescència (FEDAIA) per
import de 14.000,00 euros.

14. – (20190419) Resolució de la Regidora de Salut, Envelliment i Cures, de 20 de desembre
de 2019, que ATORGA la subvenció 19S17753 per a la realització del projecte
“Capacitació  i  suport  mutu  de  familiars  en  salut  mental  i  sensibilització  de
professionals”,  pel  termini  2019,  a  favor  de  Federació  Salut  Mental  de  Catalunya
(FSMC) per import de 18.000,00 euros.

15. – (20190428)  Resolució  de  la  Regidora  d’Infància,  Joventut  i  Persones  grans,  de  18  de
desembre de 2019, que ATORGA la subvenció 19S17867 per a la realització del
projecte  “Suport  a  la  Universitat  de  l’experiència”,  pel  termini  2019,  a  favor  de  la
Universitat de Barcelona per import de 6.000,00 euros.

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

16. – (147/19  IMEB)  El  Consell  Rector  de  l’Institut  Municipal  d’Educació  (IMEB),  el  22  de
gener de 2020, acorda INICIAR, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària,
regulació  harmonitzada,  el  procediment  de  licitació  per  a  l’adjudicació  del  contracte
que té per objecte el servei de gestió integral de les escoles municipals de música de
Can Fargues, Can Ponsic i Nou Barris;  aprovar el plec de clàusules administratives
particulars i el plec de prescripcions tècniques que regularan el contracte i convocar la
licitació,  per un import total de 7.849.862,28 euros (IVA exempt), i amb un valor
estimat de 14.653.076,25 euros i un termini d’execució de 3 cursos escolars.

b) Informes

1. – Pla d'Equipaments Esportius 2020-2035.

C) Part Decisòria

a) Propostes d'acord

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

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

2. – (44/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Inés Schocher Carlier
(mat. 5100087) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per vacant,
amb la categoria professional de Gestora d'Administració General, amb destinació a la
Gerència  de  l’Institut  Municipal  d’Hisenda,  on  ocupa  el  lloc  de  treball  de  Gestora
d'Administració General (20FA2BIBA01), i una activitat privada per compte propi de
formadora en metodologia artística VTS (Visual Thinking Strategies). La dedicació
professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent
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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.

3. – (591/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mª Àngels Orriols
Sallés (mat. 24919) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera,
amb la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb destinació a la
Direcció  de  l’Àrea  del  Contenciós  de  la  Gerència  de  Recursos,  on  ocupa  el  lloc  de
treball  de  Lletrada  Consistorial  (26FA1SCJU01),  i  l’activitat  pública  com  a  professora
associada a temps parcial de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pel curs
acadèmic 2019-2020, fins al 31 d'agost de 2020. 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 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. – (1008/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Carlos De Francisco Sans
(mat. 25307) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la
categoria professional de Sergent SPEIS, amb destinació al Parc de Bombers de
Llevant de la Gerència de Seguretat i Prevenció, on ocupa el lloc de treball de Sergent
SPEIS  (20FC1CICD02),  i  l’activitat  privada per  compte d'altri  de  formador  a  l’empresa
Escola  d’Emergències  Prevenció  i  Seguretat  de  Catalunya  SL.  El  Sr.  de  Francisco  no
podrà formar part ni intervenir o assessorar en els tribunals de selecció de processos
d’oferta pública,  ni  en cap altre tribunal  de processos selectius vinculats a l’àmbit  de
l’SPEIS.  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.

5. – (1025/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Alberto López Pancorbo
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(mat. 27311) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la
categoria professional de Caporal SPEIS, amb destinació al Parc de Bombers de Sant
Andreu de la Gerència de Seguretat i Prevenció, on ocupa el lloc de treball de Caporal -
 SPEIS (18FC1CICD04), i l’activitat privada per compte d'altri de formador i preparador
d’oposicions a l’empresa Fes-Te Fort SL. El Sr. López no podrà formar part ni intervenir
o assessorar en els tribunals de selecció de processos d’oferta pública, ni en cap altre
tribunal de processos selectius vinculats a l’àmbit de l’SPEIS. 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.

6. – (1050/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. David Graells Lagares
(mat. 77534) entre la seva activitat municipal com a funcionari en pràctiques de lloc,
amb la categoria professional de Bomber Accés, amb destinació al Parc de Bombers
de Sant Andreu de la Gerència de Seguretat i Prevenció, on ocupa el lloc de treball de
Bomber  Accés  (16FC2BIBA03),  i  l’activitat  privada  per  compte  d'altri  de  formador  i
preparador d’oposicions a l’empresa Fes-te Fort SL. El Sr. Graells no podrà formar part
ni intervenir o assessorar en els tribunals de selecció de processos d’oferta pública, ni
en cap altre tribunal de processos selectius vinculats a l’àmbit de l’SPEIS. 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. – (01/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Julio López Gude (mat.
5040207), entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant, amb la
categoria professional de tècnic mitjà en enginyeria, amb destinació al Departament
d’Administració Interna i Serveis Generals de la Direcció d’Ingressos i Administració de
l’Institut  Municipal  d’Hisenda  d'aquest  Ajuntament,  on  ocupa  el  lloc  de  treball  de
tècnic mitjà en enginyeria (20FA2BIBA09), i una activitat privada per compte d’altri de
desenvolupament i implementació de la metodologia B.I.M. (Building Information
Modeling) a l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya-ITeC. 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
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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. – INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document de
13 de febrer de 2020.

9. – (DP-2020-27765) INICIAR la tramitació del procés de liquidació i reversió de la
concessió atorgada el 2 i  3 d’abril  de 1990 per la Generalitat de Catalunya a favor de
l’Ajuntament de Barcelona per a la construcció i gestió del Port Olímpic de Barcelona,
així com tots els drets i obligacions vinculats a la mateixa, d’acord amb el contingut de
l’acord de 17 de desembre de 2019 del Consell Executiu de la Generalitat que delega
la  gestió  directa  del  Port  Olímpic  a  l’Ajuntament  de  Barcelona  amb  efectes  del  3
d’abril  de  2020.  ESTABLIR  que  la  societat  Barcelona  de  Serveis  Municipals,  S.A.,
coordinarà  les  actuacions  materials  d’execució  del  present  acord  en  el  marc  del
Memoràndum de coordinació marc en relació a la millora de les infraestructures i la
transformació  del  Port  Olímpic  de  Barcelona  entre  l’Ajuntament  i  BSM  i  BIMSA,  de
data 6 de febrer de 2020 exceptuant aquelles actuacions que comportin exercici
d’autoritat,  que  correspondran  a  l’Ajuntament  de  Barcelona.  COMUNICAR  aquest
acord a la societat Port Olímpic de Barcelona S.A., així com a la societat Port Olímpic
Administració,  S.L.  als  efectes  corresponents.  FACULTAR  a  l’Alcaldia  per  a  realitzar
totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.

10. – (3-008/2020)   APROVAR  l’expedient  núm.  3-008/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona  de  l’exercici  2020,  d’import  382.614,80  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. 20020391; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.

11. – (3-010/2020)   APROVAR  l’expedient  núm.  3-010/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona  de  l’exercici  2020,  d’import  1.958.081,14  euros,  per  fer  front  a  despeses
extraordinàries  del  Consorci  de  l’Auditori  i  Orquestra  de  l’Àrea  de  Cultura,  Educació,
Ciència i Comunitat, de conformitat amb la documentació i amb la distribució
d’aplicacions  pressupostàries  que  consta  a  l’expedient,  referència  comptable  núm.
20020591; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE COMPTE a la
Comissió d’Economia i Hisenda.

12. – (3-012/2020)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-012/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona  de  l’exercici  2020,  d’import  1.426.760,08  euros,  per  fer  front  a  despeses
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per la resolució contractual de mutu acord mitjançant conveni entre l’Ajuntament  de
Barcelona i la empresa Oca, Inspección Técnica de Vehículos  (CIF A50830967) per la
qual  es  resol  un  dret  de  superfície  atorgat  a  l’esmentada  empresa  al  2010,  de
conformitat  amb  la  documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions  pressupostàries
que  consta  a  l’expedient,  referència  comptable  núm.  20020791;  i  PUBLICAR  aquest
acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda.

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Districte de Ciutat Vella

13. – (20-SJS-05)  APROVAR  el  conveni  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  el  Consorci  del
Museu d’Art  Contemporani  de Barcelona,  regulador dels  acords per  a  l’ampliació del
Museu  d’Art  Contemporani  de  Barcelona  (MACBA)  i  retorn  a  l’Ajuntament  de  la
Capella de la Misericòrdia. FACULTAR al Regidor del Districte de Ciutat Vella per a la
signatura del present conveni.

Districte de l'Eixample

14. – (19PL16742) SUSPENDRE l’aprovació inicial, de conformitat amb l’article 89.2 del Text
Refós  de la  Llei  d’Urbanisme (Decret  Legislatiu  1/2010 de 3  d’agost),  del  Pla  Especial
per al  canvi  d’ús de l’edifici  situat a l’avinguda Diagonal  471 de Barcelona;  promogut
per  MERSAN  Assets  Management  SLU,  atesa  l’existència  de  motius  determinants,
d’acord amb els fonaments indicats a l’informe de la Gerent d’Urbanisme de data 7 de
febrer  de  2020  que  consta  a  l’expedient  i  es  dóna  per  reproduït  a  efectes  de
motivació; ADVERTIR als promotors del Pla, de conformitat amb l’article 95.1 de la Llei
39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions
públiques, que disposen d’un termini de tres mesos, a comptar des del dia següent al
de  la  notificació  d’aquest  acord,  per  instar  la  tramitació  del  planejament  de
referència;  en  cas  que  no  ho  facin,  es  declararà  la  caducitat  de  l’expedient
administratiu i es procedirà a l’arxiu de les actuacions i NOTIFICAR el present acord als
promotors del Pla.

Districte de Sants-Montjuïc

15. – (20g20)  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 voluntària, en la modalitat de compensació, del Pla Especial
Urbanístic  d’assignació d’usos a l’equipament esportiu E/E-12 Club Natació Montjuïc-
Fundació  Damm.  SOTMETRE’L  al  tràmit  d’informació  pública  durant  el  termini  d’un
mes  per  a  al·legacions,  mitjançant  inserció  d’anuncis  en  el  Butlletí  Oficial  de  la
Província de Barcelona, en un dels diaris de major difusió de la província, a la Gaseta
Municipal  i  al  Tauler  d’Edictes  de  la  Corporació,  amb  audiència  simultània  a  les
persones interessades pel mateix termini, amb notificació personal.

Districte d'Horta-Guinardó
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16. – (7BD  2019/136)  APROVAR  inicialment  l’Adaptació  del  projecte  executiu  de
reurbanització del carrer Olvan, al barri de Sant Genís dels Agudells, al districte
d’Horta-Guinardó  de  Barcelona,  d’iniciativa  municipal,  d’acord  amb  l’Informe  Tècnic
del  Projecte que figura a l’expedient administratiu i  que aquests  efectes es  dóna per
reproduït, amb un pressupost de 936.966,30 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);  i  SOTMETRE’L  a  informació  pública,  durant  un  termini  de  30
dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i
formular-hi les al·legacions pertinents.

Districte de Sant Andreu

17. – (12g57) APROVAR definitivament, a l'empara de l'article 119 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme i l'article
162 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei
d'urbanisme, el compte de liquidació definitiva del Projecte de Reparcel·lació, a
executar per cooperació, de la Unitat d'Actuació per a la reordenació del carrer
Indústria en el tram comprés entre els carrers de Felip II i avinguda Meridiana,
quantificat en 486.278,23 euros, abans d'IVA, amb un saldo pendent de requerir als
propietaris adjudicataris per valor de 66.549,60 euros, abans d'IVA. SOL·LICITAR al Sr.
Registrador de la Propietat la cancel·lació de l'afectació de les finques de resultat al
saldo del Compte de Liquidació Provisional del Projecte de Reparcel·lació referenciat.
PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Provincia i en un dels diaris de major
circulació de la provincia; NOTIFICAR-LO personalment als interessats, i DONAR-NE
compte a la Comissió d´Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

S'HA RETIRAT la proposta precedent.

Districte de Sant Martí

18. – (19PL16748) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació Puntual del Pla de Millora Urbana de la
parcel·la situada al  carrer Perú 60-62 i  carrer Castella 50-56, edifici  “Tules y Encajes”,
Districte d’activitats 22@bcn; promogut per TRANS PROPCO PERU SL;  EXPOSAR-LA al
públic  pel  termini  d’un  mes;  SOTMETRE-LA  al  Consell  Municipal  per  a  la  seva
aprovació  definitiva  i  DONAR-NE  compte  a  la  Comissió  d’Ecologia,  Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat.

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

Districte de Sant Andreu

19. – (2096/2019) ADJUDICAR la concessió de serveis per a la gestió i explotació dels serveis
del poliesportiu municipal Camp del Ferro amb mesures de contractació pública
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responsable, amb núm. de contracte 19C00015, de conformitat amb la proposta de
valoració i classificació continguda en l'expedient, a UTE PM Camp del Ferro AESA-
CPC-FCP-UBAU-UFEC  amb NIF núm. U67589242. REQUERIR l’adjudicatari  per tal  que,
en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de
l’adjudicació,  comparegui  per  formalitzar  el  contracte  a  les  dependència  d’aquest
Districte. DONAR compte d'aquesta resolució a la Comissió Drets Socials, Cultura i
Esports.

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

20. – (20200028) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
l’Ajuntament  de  Sant  Adrià  de  Besòs,  l’Ajuntament  de  Santa  Coloma  de  Gramenet,
l’Ajuntament de Badalona, l’Ajuntament de Montcada i Reixac i el Consorci del Besòs
per a l’impuls i desenvolupament d’accions i projectes socials, amb una vigència de 4
anys. FACULTAR la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, Regidora de l’Àrea de Drets Socials,
Justícia  Global,  Feminismes  i  LGTBI  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  la  signatura  de
l’esmentat  Conveni,  així  com la  de tots  aquells  documents que es  derivin del  mateix.
DONAR compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

21. – (20200029)  APROVAR  el  conveni  pel  qual  s’instrumenta  el  protocol  de  col·laboració
per al desenvolupament de l’aliança per a l’atenció a les persones sensellar al territori
Besòs entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs amb NIF
P0819300E,  l’Ajuntament  de  Santa  Coloma  de  Gramenet  amb  NIF  P0824500C,
l’Ajuntament  de  Montcada  i  Reixac  amb  NIF  P0812400J,  l’Ajuntament  de  Badalona
amb NIF 0801500J, el Consorci del Besòs amb NIF P5890053A, el Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya amb NIF S0811001G, el
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya amb NIF
S0811001G,  l’Àrea  Metropolitana  de  Barcelona,  amb  CIF  P0800258F,  Caritas
Diocesana de Barcelona NIF 35.002.998B, l’entitat Obra Hospitalària Sant Joan de Déu
amb  NIF  R5800637J,  l’entitat  Fundació  Formació  i  Treball  amb  NIF  G60229846,
l’Institut  d’Estudis  Regionals  i  Metropolitans  de  Barcelona  amb  NIF  P0800013E,  amb
una vigència de 4 anys. FACULTAR la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, Regidora de l’Àrea
de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona, la
signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que es derivin
del mateix. DONAR compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

Districte de l'Eixample

22. – (20209206) INICIAR l’expedient per a la contractació del servei especial de l’Annex IV
referent a la dinamització i organització del casal infantil Cotxeres Borrell, ubicat al
carrer Viladomat, 2-8 de Barcelona, amb núm. de contracte 20000091, mitjançant
tramitació  ordinària,  amb  la  utilització  del  procediment  obert  segons  l’art.156  de  la
Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic i amb mesures de contractació sostenible i
amb un pressupost base de licitació 270.903,36 euros (IVA inclòs), i un valor estimat
de 661.263,21 euros. APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors
del contracte; AUTORITZAR la despesa del contracte per un import de 246.275,78
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euros  i  import  de  l’IVA  de  24.627,58  euros;  i  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària
D/22719/23213/0602 i  als  pressupostos   que s’indiquen en aquest  mateix  document,
condicionada  a  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  en  el/s  pressupost/os
posterior/s  a  l’actual.  DONAR-NE  compte  a  la  Comissió  de  Drets  Socials,  Cultura  i
Esports.

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

Districte de Sants-Montjuïc

23. – (20209201) ADJUDICAR el contracte núm. 19005024, que té per objecte "Servei de
dinamització de l'equipament i prestació de serveis socioculturals del Centre Cultural
Albareda, amb objectius d'eficiència social" a Calaix de Cultura, SL amb NIF
B63033740 de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb
la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu
de 310.510,67 euros IVA inclòs, dels quals 256.620,39 euros corresponen al preu net i
53.890,28 euros a l'IVA; DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 26.300,08 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711
0603; un import (IVA inclòs) de 284.210,59 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0603; CONDICIONAR la seva
realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s
a l'actual; FIXAR l'import de la garantia definitiva en 12.831,02 euros; FORMALITZAR el
contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la
recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització,
sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió;
DESIGNAR com a responsable del contracte la Sra. Núria Pérez Blanch i DONAR
compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports

24. – (20209201) ALLIBERAR la quantitat de 19.692,67 euros (IVA inclòs), en concepte de
baixa en la licitació, del contracte 19005024 que té per objecte "Servei de
dinamització de l'equipament i prestació de serveis socioculturals del Centre Cultural
Albareda, amb objectius d'eficiència social", el qual ha estat adjudicat a l'empresa
CALAIX DE CULTURA, SL, amb NIF B63033740, i retornar-lo a les partides i als
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 1.544,10 euros
a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711
0603; un import (IVA inclòs) de 18.148,57 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0603; DONAR COMPTE d'aquest
acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

25. – (20201025) APROVAR inicialment les bases particulars de la convocatòria per al 2020
de la 25a edició del Concurs de Cartells de la Festa Major de Sants en el Districte de
Sants-Montjuïc. SOTMETRE a informació pública les esmentades bases particulars, per
un  termini  de  vint  dies  hàbils  a  comptar  de  l’endemà  de  la  seva  publicació  en  el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament i
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una referència en el Diari  Oficial  de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article
124.2  del  Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin examinar
l’expedient i hi puguin formular, si s’escau, les al·legacions que creguin adients. TENIR
per  aprovades  definitivament  les  bases  particulars  en  cas  que  transcorri  l’esmentat
termini sense que es presentin al·legacions i, en aquest cas, CONVOCAR el premi
mitjançant  la  publicació  d’anunci  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Barcelona.
AUTORITZAR la despesa de 1.177,00 euros, que anirà a càrrec a la partida
48101.338.11 del pressupost de l'any 2020, per a fer front a la disposició i lliurament
d'aquest premi.

26. – (20201026) APROVAR inicialment les bases particulars de la convocatòria per al 2020
de la 23a edició del Concurs de Cartells de la Festa Major del Poble-sec en el Districte
de Sants-Montjuïc. SOTMETRE a informació pública les esmentades bases particulars,
per un termini de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva publicació en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Tauler d'edictes de l'Ajuntament i
una referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article
124.2  del  Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin examinar
l’expedient  i  hi  puguin  formular,  si  escau,  les  al·legacions  que creguin  adients.  TENIR
per  aprovades  definitivament  les  bases  particulars  en  cas  que  transcorri  l’esmentat
termini sense que es presentin al·legacions i, en aquest cas, CONVOCAR el premi
mitjançant  la  publicació  d’anunci  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Barcelona.
AUTORITZAR la despesa de 677,00 euros, que anirà a càrrec a la partida 48101.338.11
del pressupost de l'any 2020, per a fer front a la disposició i lliurament d'aquest
premi.

27. – (20201027) APROVAR inicialment les bases particulars de la convocatòria per al 2020
de la 10a edició del Concurs de Cartells de la Festa Major de la Marina en el Districte
de Sants-Montjuïc. SOTMETRE a informació pública les esmentades bases particulars,
per un termini de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva publicació en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,en el Tauler d'edictes de l'Ajuntament i
una referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article
124.2  del  Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin examinar
l’expedient  i  hi  puguin  formular,  si  escau,  les  al·legacions  que creguin  adients.  TENIR
per  aprovades  definitivament  les  bases  particulars  en  cas  que  transcorri  l’esmentat
termini sense que es presentin al·legacions i, en aquest cas, CONVOCAR el premi
mitjançant  la  publicació  d’anunci  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Barcelona.
AUTORITZAR la despesa de 677,00 euros, que anirà a càrrec a la partida 48101.338.11
del pressupost de l'any 2020, per a fer front a la disposició i lliurament d'aquest
premi.

28. – (20201028) APROVAR inicialment les bases particulars de la convocatòria per al 2020
de la 4a edició del Concurs de Cartells de la Festa Major de la Bordeta, en el Districte
de Sants-Montjuïc. SOTMETRE a informació pública les esmentades bases particulars,
per un termini de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva publicació en
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el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Tauler d'edictes de l'Ajuntament i
una referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article
124.2  del  Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin examinar
l’expedient  i  hi  puguin  formular,  si  escau,  les  al·legacions  que creguin  adients.  TENIR
per  aprovades  definitivament  les  bases  particulars  en  cas  que  transcorri  l’esmentat
termini sense que es presentin al·legacions i, en aquest cas, CONVOCAR el premi
mitjançant  la  publicació  d’anunci  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Barcelona.
AUTORITZAR la despesa de 677,00 euros, que anirà a càrrec a la partida 48101.338.11
del pressupost de l'any 2020, per a fer front a la disposició i lliurament d'aquest
premi.

29. – (20201029) APROVAR inicialment les bases particulars de la convocatòria per al 2020
de  la  XVIII  edició  del  Concurs  de  Cartells  de  la  Festa  Major  d’Hostafrancs  en  el
Districte de Sants-Montjuïc. SOTMETRE a informació pública les esmentades bases
particulars,  per  un  termini  de  vint  dies  hàbils  a  comptar  des  de  l’endemà  de  la  seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Tauler d'edictes de
l'Ajuntament i una referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord
amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin examinar
l’expedient  i  hi  puguin  formular,  si  escau,  les  al·legacions  que creguin  adients.  TENIR
per  aprovades  definitivament  les  bases  particulars  en  cas  que  transcorri  l’esmentat
termini sense que es presentin al·legacions i, en aquest cas, CONVOCAR el premi
mitjançant  la  publicació  d’anunci  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Barcelona.
AUTORITZAR la despesa de 677,00 euros, que anirà a càrrec a la partida 48101.338.11
del pressupost de l'any 2020, per a fer front a la disposició i lliurament d'aquest
premi.

b) Mocions

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 12 h.
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