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ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió de 14 de novembre de 2019

A la nova Sala de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el 14 de
novembre de 2019, 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.: Laura Pèrez
Castaño, Albert Batlle Bastardas, Jordi Martí Grau, Lucia Martín González, Eloi Badia
Casas, Gemma Tarafa Orpinell, Montserrat Ballarín Espuña, David Escudé Rodríguez,
Margarita Mari Klose, 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, Laia
Bonet Rull, Joan Subirats Humet, Jordi Rabassa Massons i Marc Serra Solé.

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

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

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

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

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

B) Part informativa

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

C) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

1. – (CO 2019-11/21) RATIFICAR l’acord adoptat pel Consell de Govern del consorci Institut
Infància i Adolescència de Barcelona, C, en la sessió d'11 de juny de 2019, relatiu a la
seva  dissolució  i  liquidació,  i  esdevingut  definitiu  en  absència  d’al·legacions  en  el
termini d’informació pública. DISSOLDRE el consorci Institut Infància i Adolescència de
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Barcelona,  C,  adscrit  l’Ajuntament  de  Barcelona,  un  cop  ratificada  la  dissolució  per
totes les entitats consorciades. NOTIFICAR el present acord a les entitats
consorciades.

2. – (20190397)  AUTORITZAR  l’adhesió  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  a  la  VII  Fase  de  la
Xarxa de Ciutats Saludables de l’Organització Mundial de la Salut a Europa. FACULTAR
la Ima. Gemma Tarafa Orpinell, Regidora de Salut, Envelliment i Cures, per a signar la
documentació  pertinent  dimanant  d’aquest  acord  i  realitzar  les  actuacions
necessàries per a la seva efectivitat.

Districte de les Corts

3. – (180400017) APROVAR l’expedient  19-ALT 00003 de reconeixement de crèdit  per un
import de 1.883,91 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses de
manteniment dels ascensors de la Biblioteca de les Corts Montserrat Abelló i del
Centre  de  l’equipament  de  Cristalleries  Planell  de  l’any  2018,  a  favor  de  l’empresa
Orona,  SCL,  amb  NIF  F20025318;  despeses  generedes  durant  l’any  2018  i  no
reconegudes  en  l’exercici  corresponent.  AUTORITZAR,  DISPOSAR  I  RECONÈIXER
L’OBLIGACIÓ  DE  LA  DESPESA  per  un  import  de  1.883,91  euros,  amb  càrrec  al
pressupost i posicició pressupostària indicats en aquest mateix document a favor de
l’empresa Orona, SCL, amb NIF F20025318.

4. – (180400125) APROVAR l’expedient  19-ALT 00004 de reconeixement de crèdit  per un
import de 1.044,23 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses de reparació
d’anomalies  produïdes a  l’ascensors  del  Centre Cívic  Joan Oliver-Pere Quart  en l’any
2018,  a  favor  de  l’empresa  Ascensores  Galo,  SL,  amb  NIF  B08261265;  despeses
generedes  durant  l’any  2018  i  no  reconegudes  en  l’exercici  corresponent.
AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import de
1.044,23 euros, amb càrrec al pressupost i posicició pressupostària indicats en aquest
mateix document a favor de l’empresa Ascensores Galo, SLU, amb NIF B08261265.

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

5. – (63/19) APROVAR el  Compte General  de l’exercici  2018 corresponent a l’Ajuntament,
als Organismes Autònoms Municipals, a les Entitats Públiques Empresarials, les
Societats Mercantils de capital íntegrament municipal.

6. – (EM  2019-11/18)  NOMENAR,  en  l’exercici  de  les  competències  reservades  al  Plenari
del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en relació a les societats privades
municipals Barcelona de Serveis Municipals, SA, Informació i Comunicació de
Barcelona,  SA,  Barcelona  Activa,  SAU,  Barcelona  d’Infraestructures  Municipals,  SA,
Foment  de  Ciutat,  SA  i  Barcelona  Cicle  de  l’Aigua,  SA,  auditors  de  cadascuna  d’elles
per  a  l’exercici  2019  a  Faura-Casas  Auditors-Consultors,  SL.  NOMENAR,  com  a  soci
únic de Barcelona de Serveis Municipals, SA, auditors per als seus respectius comptes
anuals  consolidats  per  a  l’exercici  2019  a  Faura-Casas  Auditors-Consultors,  SL.
CONDICIONAR la plena efectivitat d’aquest acord a la formalització de la pròrroga del
contracte número 16005782-003 (Lot 3).
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7. – (EM  2019-11/20)  APROVAR,  en  l’exercici  de  les  competències  reservades  com  a  soci
únic de la societat Barcelona d’Infraestructures Municipals,  SA (BIMSA), la distribució
del dividend extraordinari, amb càrrec a les reserves voluntàries existents en el balanç
de situació de BIMSA, la quantitat de dotze milions tretze mil quatre-cents seixanta-
un euros amb trenta-set cèntims (12.013.461,37 euros), abans de concloure l’exercici
2019,  atès  el  guany  obtingut  per  BIMSA  durant  l’exercici  2018,  especialment  per  la
venda de les accions de Mediacomplex, SA, i satisfer-lo durant els trenta dies naturals
següents  a  la  data  d’adopció  d’aquest  acord.  FACULTAR,  indistintament,  el  Conseller
delegat  de  BIMSA,  Sr.  Jordi  Campillo  Gàmez  i  el  Director  General  d’aquesta
companyia, Sr. Angel Sánchez Rubio, per a què puguin dur a terme tots els actes
materials i jurídics necessaris per a fer efectiu aquest acord.

8. – (3-147/2019) APROVAR definitivament la modificació de crèdit de la pròrroga del
Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  de  l’exercici  2018  per  a  l’exercici
2019, consistent  en crèdits extraordinaris per import de 5.990.471,16 euros i
suplements de crèdit per import de 1.277.061,94 euros finançats ambdós amb
Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals corresponent a la Liquidació del
Pressupost 2018 (7.267.533,10 euros), de conformitat amb la distribució d’aplicacions
pressupostàries  que  consta  a  l’expedient,  referència  comptable  19092790;  i
AUTORITZAR als Presidents dels Organismes Autònoms Municipals, a utilitzar com a
fons de finançament de les despeses de personal corresponents a la execució de la
sentència de pagament dels interessos de l’increment de l’1% de la massa salarial dels
anys 2007 i 2008 el Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals de cada
organisme amb les quanties que consten a l’expedient.  

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

9. – (2019/626)  ATORGAR  la  Medalla  d’Or  al  Mèrit  Cívic  a  títol  pòstum  al  Sr  Lluís  Martí
Bielsa, per la seva vida dedicada a la lluita antifeixista, als valors de la igualtat i la
solidaritat i al manteniment de la memòria històrica.

10. – (3152/19  (ICUB))  ATORGAR  la  Medalla  d’Or  al  Mèrit  Cultural  de  l’Ajuntament  de
Barcelona, a títol pòstum, al Sr. Claudio López de Lamadrid, per la seva tasca editorial,
caracteritzada pel lloat equilibri entre l’edició i  difusió de grans noms internacionals i
nacionals i el risc de trobar i donar oportunitats a autors i autores novells i la seva
contribució decisiva a situar Barcelona com a capital editorial del món hispànic.

11. – (885/2019)  MODIFICAR  els  annexos  1  i  2  de  l’Acord  del  Consell  Plenari  del  21  de
desembre de 2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com
es detalla als annexos. MODIFICAR les taules retributives municipals, annex 4 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  a  l’annex  corresponent  que  consta  a
l'expedient. PUBLICAR aquest acord i els seus annexos a la Gaseta Municipal, al web
municipal i al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat.
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12. – (20194517) APROVAR el reconeixement de crèdit, per un import de 4.727,52 euros
(IVA inclòs), a favor de l’empresa Studio Moretto Group SRL, amb NIF IT02936070982,
despesa derivada del contracte 16003874, que té per objecte els serveis de traducció i
interpretació per a l’Oficina Conjunta de Recepció de Denúncies de la Guàrdia Urbana
de Barcelona i  de Mossos d’Esquadra,  ubicada al  passeig  de Joan de Borbó,  núm. 32
de Barcelona, atès que la factura d’aquest import que correspon al mes de novembre
de l'any 2018  es  va presentar  fora de termini  i  no ha estat  reconeguda en l’exercici
corresponent.  AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR l’esmentada despesa per import de
4.727,52  euros,  IVA  inclòs,  del  qual  3.907,04  euros  corresponen  a  l’import  net  i
820,48  euros,  a  l’IVA  al  21  %,  amb  càrrec  a  la  partida  0401  22719  13211,  del
pressupost de 2019, a favor de l’esmentada empresa.

13. – (1252/19)  APROVAR  l’expedient  1252/19  de  reconeixement  de  crèdit  per  un  import
de 1.800,00 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses realitzades, en
exercicis  anteriors  i  no  reconegudes  durant  l’exercici  corresponent,  a  favor  de
International Olympic Committee, amb CH106029126.AUTORITZAR, DISPOSAR I
RECONÈIXER  L’OBLIGACIÓ  DE  LA  DESPESA  per  un  import  de  1.800,00  euros,  amb
càrrec  a  pròrroga  del  pressupost  general  de  l’exercici  2018  per  a  l’exercici  2019  i
posició pressupostària 0101-23010-92011, a favor de International Olympic
Committee.

14. – (1253/19 )  APROVAR l’expedient  1253/19 de reconeixement  de  crèdit  per  un import
de 23.547,76 € atesa la necessitat de regularitzar les despeses realitzades en concepte
de gestió del segon semestre de 2018 del Centre per a la Igualtat i Recursos per a
Dones (CIRD) ,  en exercicis anteriors i  no reconegudes durant l’exercici  corresponent,
a favor de Suara-Fundació Surt Ute Ute Cird II, amb NIF U66425927. AUTORITZAR,
DISPOSAR I RECONÈIXER l’obligació de la despesa per un import de 23.547,76 €, amb
càrrec  a  pròrroga  del  pressupost  general  de  l’exercici  2018  per  a  l’exercici  2019  i
posició pressupostària 0101-22719-23173, a favor de Suara-Fundació Surt Ute Ute
Cird II.

15. – (1260/19 )  APROVAR l’expedient  1260/19 de reconeixement  de  crèdit  per  un import
de 10.840,31 € atesa la necessitat de regularitzar les despeses realitzades en concepte
d’insercions  publicitàries  de  “promocions  d’activitats  esportives”  i  “ciutat  global”,  en
exercicis  anteriors  i  no  reconegudes  durant  l’exercici  corresponent,  a  favor  de  Carat
España  S.A.,  amb  NIF  A28343358.  AUTORITZAR,  DISPOSAR  I  RECONÈIXER  l’obligació
de  la  despesa  per  un  import  de  10.840,31  €,  amb  càrrec  a  pròrroga  del  pressupost
general  de  l’exercici  2018  per  a  l’exercici  2019  i  posició  pressupostària  0101-22602-
92522, a favor de Carat España S.A.

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Districte de Gràcia

16. – (18PL16648) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità en l'àmbit
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discontinu dels sòls situats al passatge Mariner 12 (jardins de Caterina Albert) i
passatge Llavallol,  16 (jardins de la Sedeta),  districte de Gràcia,  d’iniciativa municipal;
amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència
l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que consta a l’expedient i a efectes
de  motivació  s’incorpora  a  aquest  acord;  i  TRAMETRE  l’expedient  a  la  Subcomissió
d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.

Districte de Sant Martí

17. – (18PL16595) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana de l'illa delimitada pels carrers
Cristóbal de Moura, Treball, Marroc i Selva de Mar, promogut per Praedium Global
Invest SL; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a que fa
referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i RESOLDRE les
al·legacions presentades en el tràmit d'informació pública de l'aprovació inicial, de
conformitat amb l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament, de valoració de
les al·legacions; informes que consten a l'expedient i a efectes de motivació
s'incorporen a aquest acord.

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.

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
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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. – (01-  PPPNT2019)  APROVAR inicialment  la  modificació  de l’ordenança per  prestacions
patrimonials  de caràcter  públic  no tributari  dels  serveis  de cementiris  per  a  l’exercici
2020  i  successius,  d’acord  amb  el  text  que  consta  a  l’expedient;  SOTMETRE
l’esmentada modificació de l’ordenança a informació pública per un termini de trenta
dies hàbils,  comptadors des de l’endemà de la seva publicació al  Butlletí  Oficial  de la
Província,  dins  dels  quals  els  interessats  podran  examinar  l’expedient  i  presentar  les
reclamacions que estimin oportunes.

2. – (02  OOFF2019)   DECLARAR  d’utilitat  municipal  els  habitatges  de  lloguer  social  que
gestiona  directament  l’Institut  Municipal  de  l’Habitatge  i  Rehabilitació  de  Barcelona,
els de la Borsa de lloguer del Consorci de l’Habitatge de Barcelona i els del Programa
de cessió  promogut  pel  mateix  Consorci  de  l’Habitatge  de  Barcelona  que  gestiona  la
Fundació Hàbitat 3, d’acord amb la relació que figura a l’expedient, als efectes del que
preveu  l’article  9.10  de  l’ordenança  fiscal  vigent  1.1  reguladora  de  l’Impost  de  Béns
Immobles  per  a  l’aplicació  de  la  bonificació  del  95%  de  la  quota  íntegra  de  l’IBI
corresponent  a  l’exercici  2020  i  successius;  i  DONAR-NE  TRASLLAT  a  l’Institut
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

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

3. – (156/2019 DSAJ) APROVAR inicialment el Pla Local de Seguretat Viària 2019-2022 de
Barcelona,  elaborat  de  conformitat  amb  l’article  100  de  la  Llei  22/1998,  de  30  de
desembre, de la Carta Municipal de Barcelona i SOTMETRE’L a informació pública pel
període d’un mes a comptar des del dia següent al  de la publicació del corresponent
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal.

4. – (2019/147) APROVAR inicialment el reglament de funcionament del Consell Municipal
de  Cooperació  Internacional.  SOTMETRE’L  a  informació  pública  durant  el  termini  de
trenta  dies,  de  conformitat  amb  allò  disposat  a  l’article  112  del  Reglament  Orgànic
Municipal. APROVAR el canvi de denominació del Consell, de Consell Municipal de
Cooperació internacional per al desenvolupament a Consell Municipal de Cooperació
internacional.

5. – (20194507) INICIAR l'expedient per a la contractació de subministrament, en la
modalitat d'arrendament, de 21 turismes híbrids sense distintius per a la Guàrdia
Urbana de Barcelona, d’acord amb les previsions del Plec de Prescripcions Tècniques,
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amb mesures de contractació pública sostenible i desglossat en dos lots, amb núm. de
contracte 19003860, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del
procediment obert, amb un pressupost base de licitació d'1.339.470,00 euros (IVA
inclòs) i un valor estimat d'1.107.000,00 euros, distribuït en els següents lots:   - LOT
núm. 01, 12 turismes sense distintius transformació tipus 2, per un import de
784.080,00 euros IVA inclòs; - LOT núm. 02, 9 turismes sense distintius transformació
tipus 2b, per un import de 555.390,00 euros IVA inclòs; APROVAR les actuacions
preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva
adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 1.107.000,00
euros i import de l'IVA de 232.470,00 euros; i amb càrrec a les partides i als
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 18.513,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària
D/20400/13211 0401, un import (IVA inclòs) de 26.136,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0401, un
import (IVA inclòs) de 111.078,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a
l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0401, un import (IVA inclòs) de 156.816,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària
D/20400/13211 0401, un import (IVA inclòs) de 111.078,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0401, un
import (IVA inclòs) de 156.816,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a
l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0401, un import (IVA inclòs) de 111.078,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/20400/13211 0401, un import (IVA inclòs) de 156.816,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0401, un
import (IVA inclòs) de 111.078,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0401, un import (IVA inclòs) de 156.816,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/20400/13211 0401, un import (IVA inclòs) de 92.565,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0401, un
import (IVA inclòs) de 130.680,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0401; subjecte a la condició suspensiva
d'existència de crèdit en els pressupostos corresponents atès que l'execució d'aquest
contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització.

6. – (18003447L01-001 (0891/18) ) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la
LCSP, el contracte 18003447L01-001 que té per objecte el manteniment dels
elements de la via pública dels districtes de l'Ajuntament de Barcelona pels anys 2019-
2021 amb mesures de contractació pública sostenible (LOT 1), adjudicat a l'empresa
Construcciones Y Servicios Faus, S., amb NIF A58869892, per un import màxim de
30.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en
l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte
per un import de 30.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 30.000,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària
D/22712/15341 0601; un import (IVA inclòs) de 30.000,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0601,
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condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici.
FIXAR en 1.239,67 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR
l'adjudicatari per tal que reajusti la garantia definitiva per l'import indicat i
comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la
Gerència de Recursos per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a
comptar des de la recepció de la notificació.

7. – (18003447L04-001 (0891/18) ) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la
LCSP, el contracte 18003447L04-001 que té per objecte el manteniment dels
elements de la via pública dels districtes de l'Ajuntament de Barcelona pels anys 2019-
2021 amb mesures de contractació pública sostenible (LOT 4), adjudicat a l'empresa
M. I J. Gruas, S.A., amb NIF A25031576, per un import màxim de 59.262,55 euros (IVA
inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR
l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de
59.262,55 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 59.262,55 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0604; un
import (IVA inclòs) de 59.262,55 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a
l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0604. FIXAR en 2.448,87 euros l'import del
reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que reajusti la
garantia definitiva per l'import indicat i comparegui a les dependències de la Direcció
de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a la seva formalització
en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació.

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

8. – (2016005M Lot 1) PRORROGAR per un període comprès des del 01.01.2020 fins el
31.12.2021, el contracte 16002516-003 que té per objecte la conservació de les
instal·lacions d'enllumenat públic (2016-2019) Lot 1, adjudicat a l'empresa Citelum
Iberica SA, amb NIF A59087361, per un import total d'11.583.282,46 euros (IVA
inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en
l'expedient. MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, l'esmentat
contracte per un import màxim de 40.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els
informes i documentació que consta a l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la
despesa de l'esmentat contracte per un import d'11.623.282,46 euros, IVA inclòs,
amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import
(IVA inclòs) de 660.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/61136/16511 0502; un import (IVA inclòs) de 660.000,00 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/61136/16511
0502; un import (IVA inclòs) de 170.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0603; un import (IVA inclòs) de
90.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33811 0602; un import (IVA inclòs) de 150.000,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0601; un
import (IVA inclòs) de 176.800,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0502; un import (IVA inclòs) de 955.580,44
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
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D/22716/16511 0603; un import (IVA inclòs) d'1.018.595,64 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22716/16511 0602; un
import (IVA inclòs) de 862.440,12 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22716/16511 0601; un import (IVA inclòs) d'1.728.225,03
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22716/16511 0502; un import (IVA inclòs) de 170.000,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0603; un
import (IVA inclòs) de 90.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0602; un import (IVA inclòs) de 150.000,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33811 0601; un import (IVA inclòs) de 176.800,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0502; un
import (IVA inclòs) de 955.580,44 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22716/16511 0603; un import (IVA inclòs) d'1.018.595,64
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22716/16511 0602; un import (IVA inclòs) de 862.440,12 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22716/16511 0601; un
import (IVA inclòs) d'1.728.225,03 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22716/16511 0502, condicionat a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost de l'exercici posterior a l'actual. FIXAR en
1.652,89 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR
l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències d'Administració d'Ecologia
Urbana per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la
recepció de la notificació.

9. – (20160005M Lot 2)  PRORROGAR per un període comprès des de l'1 de gener de 2020
fins al 31 de desembre de 2021 el contracte 16002517-003, que té per objecte
Conservació de les instal·lacions d'enllumenat públic (2016-2019) Lot 2, adjudicat a
l'empresa UTE Rubatec-Urbalux Ellumenat BCN, amb NIF U66791211, per un import
total d'11.761.242,40 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que
consta en l'expedient. MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP,
l'esmentat contracte per un import màxim de 160.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord
amb els informes i documentació que consta a l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR
la despesa de l'esmentat contracte per un import d'11.921.242,40 euros, IVA inclòs,
amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import
(IVA inclòs) de 720.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/61136/16511 0502; un import (IVA inclòs) de 720.000,00 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/61136/16511
0502; un import (IVA inclòs) de 160.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0607; un import (IVA inclòs) de
140.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33811 0606; un import (IVA inclòs) de 55.000,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0605; un
import (IVA inclòs) de 75.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0604; un import (IVA inclòs) de 16.640,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33811 0502; un import (IVA inclòs) de 955.912,67 euros a l'exercici
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pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22716/16511 0607; un
import (IVA inclòs) de 675.516,47 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22716/16511 0606; un import (IVA inclòs) de 872.892,29
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22716/16511 0605; un import (IVA inclòs) de 631.395,11 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22716/16511 0604; un
import (IVA inclòs) d'1.658.264,66 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22716/16511 0502; un import (IVA inclòs) de 160.000,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33811 0607; un import (IVA inclòs) de 140.000,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0606; un
import (IVA inclòs) de 55.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0605; un import (IVA inclòs) de 75.000,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33811 0604; un import (IVA inclòs) de 16.640,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0502; un
import (IVA inclòs) de 955.912,67 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22716/16511 0607; un import (IVA inclòs) de 675.516,47
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22716/16511 0606; un import (IVA inclòs) de 872.892,29 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22716/16511 0605; un
import (IVA inclòs) de 631.395,11 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22716/16511 0604; un import (IVA inclòs) d'1.658.264,66
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22716/16511 0502, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost de l'exercici posterior a l'actual. FIXAR en 6.611,57 euros l'import del
reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que
comparegui a les dependències d'Administració d'Ecologia Urbana per a la seva
formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la
notificació.

10. – (20160005M Lot 3)  PRORROGAR per un període comprès des de l'1 de gener de 2020
fins al 31 de desembre de 2021, el contracte 16002518-003 que té per objecte la
conservació de les instal·lacions d'enllumenat públic (2016-2019) Lot 3, adjudicat a
l'empresa Imesapi, SA, amb NIF A28010478, per un import total de 14.055.475,16
euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en
l'expedient.  MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLSCSP,
l'esmentat contracte per un import màxim de 20.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord
amb els informes i documentació que consta a l'expedient.  AUTORITZAR i DISPOSAR
la despesa de l'esmentat contracte per un import de 14.075.475,16 euros, IVA inclòs,
amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import
(IVA inclòs) de 620.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/61136/16511 0502; un import (IVA inclòs) de 620.000,00 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/61136/16511
0502; un import (IVA inclòs) de 2.479.068,88 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22716/16511 0502; un import (IVA inclòs) de
178.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
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D/22719/33811 0610; un import (IVA inclòs) de 159.000,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0609; un
import (IVA inclòs) de 225.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0608; un import (IVA inclòs) de 14.560,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33811 0502; un import (IVA inclòs) d'1.693.083,29 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22716/16511 0610; un
import (IVA inclòs) de 746.260,89 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22716/16511 0609; un import (IVA inclòs) de 922.764,52
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22716/16511 0608; un import (IVA inclòs) de 178.000,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0610; un
import (IVA inclòs) de 159.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0609; un import (IVA inclòs) de 225.000,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33811 0608; un import (IVA inclòs) de 14.560,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0502; un
import (IVA inclòs) d'1.693.083,29 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22716/16511 0610; un import (IVA inclòs) de 746.260,89
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22716/16511 0609; un import (IVA inclòs) de 922.764,52 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22716/16511 0608; un
import (IVA inclòs) de 2.479.068,88 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22716/16511 0502, condicionat a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost de l'exercici posterior a l'actual.  FIXAR en 826,45
euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per
tal que comparegui a les dependències d'Administració d'Ecologia Urbana per a la
seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la
notificació.

Districte de Ciutat Vella

11. – (01-2015LL05286)  ACORDAR  la  declaració  d’interès  públic  i  utilitat  municipal  de  les
obres consistents en operacions de rehabilitació que exigeix la finca, col·locació
d’ascensor  i  nova  escala,  implantació  i  desenvolupament  en  les  plantes  1ª  i  2ª  d’un
ateneu de fabricació, creació i innovació, sense incidència en la part de la finca
ocupada  per  l’establiment  emblemàtic  situat  a  la  planta  baixa,  a  la  finca  ubicada  al
carrer Montcada 22, atès que es tracta d’un edifici urbanísticament protegit (nivell de
protecció C, d’acord amb el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Històric-Artístic de la
Ciutat de Barcelona i  amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural
català)  i,  de  conformitat  amb  l’Ordenança  Fiscal  2.1.  per  a  l’any  2015.  CONCEDIR  a
Itaca Team, SL, representada per Jose Luis Cisneros, una bonificació del 35% sobre la
quota  de  l’Impost  de  construccions,  instal·lacions  i  obres  meritada  per  la  llicència
d'obres atorgada per la regidora del Districte el 7 d'agost de 2015 (núm. d'expedient
01-2015LL05286)  per  a  realització  de  les  obres  en  un  edifici  catalogat  d’interès  local
amb  nivell  de  protecció  C  al  carrer  Montcada  22,  atès  que  s’ajusta  a  l’establert  a
l’article 7è.1.B2 de l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la bonificació i la
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seva  quantia.  D’aquesta  manera,  la  quota  de  l’Impost  sobre  instal·lacions,
construccions i obres que ascendeix a 8.207,50 euros, es redueix en un 35%, la qual
cosa representa una bonificació de 2.872,62 euros, quedant només obligat a pagar
5.334,88  euros  per  aquest  concepte.  DONAR-NE  TRASLLAT  a  l’Institut  Municipal
d’Hisenda als efectes pertinents.

12. – (01-2015LL27824)  ACORDAR  la  declaració  d’interès  públic  i  utilitat  municipal  de  les
obres  consistents  en la  rehabilitació  de l’edifici  entre mitgeres,  divisió  de les  entitats
de l’habitatge, rehabilitació del vestíbul de la planta baixa, restauració del pati interior
de  ventilació  i  la  instal·lació  d’un  ascensor,  suprimint  les  barres  arquitectòniques  i
millorant les condicions d’accessibilitat, en un edifici catalogat al Catàleg de Patrimoni
Arquitectònic, Històric-Artístic de la Ciutat de Barcelona amb nivell de protecció C, al
carrer  Junta  de  Comerç  25  i,  de  conformitat  amb  l’Ordenança  Fiscal  2.1  per  a  l’any
2015, CONCEDIR a Junta 25 SL, representada pel Sr. Miquel Guiu, una bonificació del
35% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres meritada per la
llicència d'obres atorgada per la regidora del Districte el 16 d'octubre de 2015 (exp.
núm. 01-2015LL27824) per a la realització de les obres en un edifici catalogat
d'interès  local  amb  nivell  de  protecció  C,  donat  que  s’ajusta  a  allò  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 47.487,12 euros, es redueix en un 35%, la qual
cosa representa una bonificació de 16.620,49 euros, quedant només obligat a pagar
30.866,63  euros  per  aquest  concepte.  Atès  que  l’interessat  ja  va  abonar  4.770,97
euros,  només  correspondria  l’ingrés  de  26.095,66  euros.  DONAR-NE  TRASLLAT  a
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

13. – (01-2015LL63111)  ACORDAR  la  declaració  d’interès  públic  i  utilitat  municipal  de  les
obres consistents en la redistribució dels locals comercials a la planta baixa passant de
5  locals  a  4,  generant  una  zona  comú  i  la  instal·lació  d’ascensor  a  l’ull  de  l’escala,
incloent la restauració del vestíbul d’accés i l’escala, així com la reubicació de l’armari
de la bateria de comptadors, a la finca ubicada al carrer Doctor Dou 4, atès que es
tracta  d’un  edifici  urbanísticament  protegit  (nivell  de  protecció  B,  d’acord  amb  el
Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Històric-Artístic de la Ciutat de Barcelona i amb
la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català) i, de conformitat amb
l’Ordenança  Fiscal  2.1.  per  a  l’any  2016.  CONCEDIR  a  Bernat  Family  Office,  SL,
representada pel Sr. Manuel Segura Labanda, una bonificació del 50% sobre la quota
de  l’Impost  de  construccions,  instal·lacions  i  obres  meritada  per  la  llicència  d’obres
atorgada per la Regidora del Districte el 31 de març de 2016 (exp. núm. 01-
2015LL63111)  per  a  la  realització  de  les  obres  en  un  edifici  catalogat  d’interès  local
amb  nivell  de  protecció  “B”,  ubicat  al  carrer  Doctor  Dou  4,  atès  que  s’ajusta  a
l’establert  a  l’article  7è.1.B2 de l’esmentada Ordenança,  en relació  a  l’aplicació  de la
bonificació  i  la  seva  quantia.  D’aquesta  manera  la  quota  de  l’Impost  sobre
instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 2.789,32 euros, es redueix en un
50%, la qual cosa representa una bonificació de 1.394,66 euros, quedant només
obligat a pagar 1.394,66 euros per aquest concepte. DONAR-NE TRASLLAT  a l’Institut
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
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14. – (01-2017LL42961)  ACORDAR  la  declaració  d’interès  públic  i  utilitat  municipal  de  les
obres a realitzar consistents en la restauració de la façana principal, intervenció
puntual  en  la  galeria  de  la  façana  posterior  i  substitució  de  la  claraboia  de  l’escala
comunitària,  a  la  finca  ubicada  a  Via  Laietana  57,  que  es  traca  d’un  edifici  de
qualificació urbanística 12b i urbanísticament protegit (nivell de protecció B segons
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català) i, de conformitat amb
l’Ordenança  Fiscal  2.1.  per  a  l’any  2017;  CONCEDIR  a  la  Comunitat  de  Propietaris  de
Via Laietana 57, representada pel Sr. Guillem Montejano Freixinet, una bonificació del
35% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres meritada per la
llicència d'obres atorgada per la regidora de Districte el 30 d'abril de 2018 (exp. núm.
01-2017LL42961)  per  la  realització  de les  obres  en un edifici  catalogat  d’interès  local
amb nivell  de protecció C,  a  Via  Laietana 57,  atès  que s’ajusta a  l’establert  a  l’article
7è.1.B3  de  l’esmentada  Ordenança,  en  relació  a  l’aplicació  de  la  bonificació  i  la  seva
quantia;  D’aquesta  manera,  la  quota  de  l’Impost  sobre  instal·lacions,  construccions  i
obres que ascendeix a 4.757,00 euros, es redueix en un 35%, la qual cosa representa
una bonificació de 1.664,94 euros, quedant només obligat a pagar 3.092,06 euros per
aquest concepte. Atès que consta liquidació per l’import de 4.757,00 euros, correspon
la devolució de 1.664,94 euros. DONAR-NE TRASLLAT  a l’Institut Municipal d’Hisenda
als efectes pertinents.

15. – (01-2017LL28046)  ACORDAR  la  declaració  d’interès  públic  i  utilitat  municipal  de  les
obres a realitzar consistents en la restauració de les dues façanes principals a vial d’un
edifici en cantonada amb qualificació urbanística 12c, dins del PERI BA 189 i
urbanísticament protegit (nivell de protecció C segons Llei 9/1993, de 30 de setembre,
del  patrimoni  cultural  català)  (identificador  1315)  i,  de  conformitat  amb l’Ordenança
Fiscal 2.1. per a l’any 2017. CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris de Sant Pere Més
Baix 94, representada pel Sr. Ignacio Pibernat Planas, una bonificació del 35% sobre la
quota  de  l’Impost  de  construccions,  instal·lacions  i  obres  meritada  per  la  llicència
d'obres atorgada per la Regidora del Districte el 27 de setembre de 2017 (exp. núm.
01-2017LL28046) per a la realització de les obres en un edifici catalogat d’interès local
amb nivell de protecció C, al carrer Sèquia 13, atès que s’ajusta a l’establert a l’article
7è.1.B3  de  l’esmentada  Ordenança,  en  relació  a  l’aplicació  de  la  bonificació  i  la  seva
quantia.  D’aquesta  manera  la  quota  de  l’Impost  sobre  instal·lacions,  construccions  i
obres que ascendeix a 3.203,15 euros, es redueix en un 35%, la qual cosa representa
una bonificació de 1.121,10 euros, quedant només obligat a pagar 2.082,05 euros per
aquest  concepte.  DONAR-NE  TRASLLAT  a  l’Institut  Municipal  d’Hisenda  als  efectes
pertinents.

16. – (01-2018CD18696)  ACORDAR  la  declaració  d’interès  públic  i  utilitat  municipal  de  les
obres a realitzar consistents en el reforç estructural de les oficines sense ús de la
planta  principal  de  la  finca  ubicada  a  Via  Laietana  23,  atès  que  es  traca  d’un  edifici
urbanísticament protegit (nivell de protecció C segons Llei 9/1993, de 30 de setembre,
del patrimoni cultural català) i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1. per a l’any
2018. CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris de Via Laietana 23, representada pel
Sr.  Vicente  Ferreruela  Legua,  una  bonificació  del  35%  sobre  la  quota  de  l’Impost  de
construccions, instal·lacions i obres meritada pel comunicat diferit de 13 de maig de
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2018 amb número 01-2018CD18696 per a la realització de les obres en un edifici
catalogat d’interès local amb nivell de protecció C, a Via Laietana 23, atès que s’ajusta
a l’establert a l’article 7è.1.B3 de l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la
bonificació  i  la  seva  quantia.  D’aquesta  manera  la  quota  de  l’Impost  sobre
instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 6.818,31 euros, es redueix en un
35%, la qual cosa representa una bonificació de 2.386,41 euros, quedant només
obligat a pagar 4.431,90  euros per aquest concepte. DONAR-NE TRASLLAT a l’Institut
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

Districte de l'Eixample

17. – (02-2019CD15997) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les
obres  de  reforma  interior  en  locals  consistents  en  la  reforma  interior  de  l’escola
ubicada  a  l’edifici  situat  al  l’adreça  del  carrer  Casp  25,  emparades  per  l’admissió  del
Comunicat  d’Obres  02-2019CD15997 de  30  d’abril  de  2019;  CONCEDIR  a  la  Fundació
Jesuïtes Educació (G-62.411.624) la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de
Construccions, Instal·lacions i Obres generada en relació a les obres indicades, donat
que  s’ajusten  a  allò  establert  en  l’article  7  de  la  Ordenança  Fiscal  2.1,  atès  que  es
tracta d’unes obres d’interès i utilitat municipal, destinades a equipament comunitari,
executades en terreny qualificat com equipament i promogudes per una entitat sense
ànim  de  lucre;  NOTIFICAR  a  l’interessat  i  DONAR-NE  trasllat  a  L’Institut  Municipal
d’Hisenda als efectes pertinents

Districte de Nou Barris

18. – (08-2018CI58894)  ACORDAR la  declaració  d’interès  especial  i  utilitat  municipal  de les
obres realitzades per la Comunitat de Propietaris del carrer Federico García Lorca, 26,
consistents en rehabilitació estructural i  millora de l’aïllament tèrmic,  realitzades a la
finca  esmentada,  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 Federico García Lorca, 26 la bonificació del 90% de la quota
de  l’impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres,  meritada  per  la  comunicació
presentada el 19 de novembre de 2018 (exp. 08-2018CI58894), 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.

19. – (08-2016LL35042) ACORDAR la  declaració d’interès especial  i  utilitat  municipal  de les
obres realitzades per Via Assistencial Fundació Privada, per a la rehabilitació amb
reforma  i  ampliació  d’un  edifici  per  a  equipament  existent  i  redistribuir  els  espais
parroquials ja existents en l’edifici original, i situar un Servei d’Acollida Residencial en
la part ampliada, amb emplaçament al carrer Viladrosa, 90-94, 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 Via Assistencial Fundació Privada, amb NIF núm. G64935620,
la  bonificació  del  65%  de  la  quota  de  l’impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i
obres,  meritada  en  relació  a  la  llicència  d’obres  majors  08-2016LL35042,  atorgada  el
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25 de juliol de 2017 per la Regidora del Districte de Nou barris per les obres
esmentades, atès que es reuneixen les condicions que estableixen els articles 7.1 i 7.6
de l’Ordenança fiscal núm. 2.1, reguladora de l’impost referit; i DONAR-NE TRASLLAT a
l’Institut Municipal d’Hisenda als oportuns efectes.

20. – (08-2018CI58908)  ACORDAR la  declaració  d’interès  especial  i  utilitat  municipal  de les
obres realitzades per la Comunitat de Propietaris del carrer Federico García Lorca, 22,
consistents en rehabilitació estructural i  millora de l’aïllament tèrmic,  realitzades a la
finca  esmentada,  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 Federico García Lorca, 22 la bonificació del 90% de la quota
de  l’impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres,  meritada  per  la  comunicació
presentada el 19 de novembre de 2018 (exp. 08-2018CI58908), 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.

21. – (08-2018CI16511)  ACORDAR la  declaració  d’interès  especial  i  utilitat  municipal  de les
obres realitzades per la Comunitat de Propietaris del carrer Federico García Lorca, 14,
consistents en rehabilitació estructural i  millora de l’aïllament tèrmic,  realitzades a la
finca  esmentada,  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 Federico García Lorca, 14 la bonificació del 90% de la quota
de  l’impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres,  meritada  per  la  comunicació
presentada el 6 d’abril 2018 (exp. 08-2018CI16511), 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. – (08-2018CI58916)  ACORDAR la  declaració  d’interès  especial  i  utilitat  municipal  de les
obres realitzades per la Comunitat de Propietaris del carrer Federico García Lorca, 20,
consistents en rehabilitació estructural i  millora de l’aïllament tèrmic,  realitzades a la
finca  esmentada,  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 Federico García Lorca, 20 la bonificació del 90%
de  la  quota  de  l’impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres,  meritada  per  la
comunicació presentada en data 19 de novembre de 2018 (expedient 08-
2018CI58916),  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.

23. – (08-2018CI58528)  ACORDAR la  declaració  d’interès  especial  i  utilitat  municipal  de les
obres realitzades per la Comunitat de Propietaris del carrer Federico García Lorca, 30,
consistents en rehabilitació estructural i  millora de l’aïllament tèrmic,  realitzades a la
finca  esmentada,  de  conformitat  amb  l’Ordenança  fiscal  núm.  2.1,  reguladora  de
l’impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres,  aprovada  definitivament  pel
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Plenari del Consell Municipal de 29 de desembre de 2015; i CONCEDIR a la Comunitat
de Propietaris del carrer Federico García Lorca, 30 la bonificació del 90% de la quota
de  l’impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres,  meritada  per  la  comunicació
presentada el 16 de novembre de 2018 (exp. 08-2018CI58528), 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.

24. – (08-2018CI16522)  ACORDAR la  declaració  d’interès  especial  i  utilitat  municipal  de les
obres realitzades per la Comunitat de Propietaris del carrer Federico García Lorca, 16,
consistents en rehabilitació estructural i  millora de l’aïllament tèrmic,  realitzades a la
finca  esmentada,  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 Federico García Lorca, 16 la bonificació del 90% de la quota
de  l’impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres,  meritada  per  la  comunicació
presentada  en  data  6  d’abril  de  2018  (expedient  08-2018CI16522),  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.

25. – (08-2018CI16525)  ACORDAR la  declaració  d’interès  especial  i  utilitat  municipal  de les
obres realitzades per la Comunitat de Propietaris del carrer Federico García Lorca, 18,
consistents en rehabilitació estructural i  millora de l’aïllament tèrmic,  realitzades a la
finca  esmentada,  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 Federico García Lorca, 18 la bonificació del 90% de la quota
de  l’impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres,  meritada  per  la  comunicació
presentada  en  data  6  d’abril  de  2018  (expedient  08-2018CI16525),  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.

26. – (08-2018CI16530)  ACORDAR la  declaració  d’interès  especial  i  utilitat  municipal  de les
obres realitzades per la Comunitat de Propietaris del carrer Federico García Lorca, 32,
consistents en rehabilitació estructural i  millora de l’aïllament tèrmic,  realitzades a la
finca  esmentada,  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 Federico García Lorca, 32, la bonificació del 90% de la quota
de  l’impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres,  meritada  per  la  comunicació
presentada  el  6  d’abril  de  2018 (exp.  08-2018CI16530),  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.

27. – (08-2018CI16533)  ACORDAR la  declaració  d’interès  especial  i  utilitat  municipal  de les
obres realitzades per la Comunitat de Propietaris del carrer Federico García Lorca, 34,
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consistents en rehabilitació estructural i  millora de l’aïllament tèrmic,  realitzades a la
finca  esmentada,  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 Federico García Lorca, 34 la bonificació del 90% de la quota
de  l’impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres,  meritada  per  la  comunicació
presentada  en  data  6  d’abril  de  2018  (expedient  08-2018CI16533),  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.

28. – (08-2018CI16534)  ACORDAR la  declaració  d’interès  especial  i  utilitat  municipal  de les
obres realitzades per la Comunitat de Propietaris del carrer Federico García Lorca, 36,
consistents en rehabilitació estructural i  millora de l’aïllament tèrmic,  realitzades a la
finca  esmentada,  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 Federico García Lorca, 36 la bonificació del 90% de la quota
de  l’impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres,  meritada  per  la  comunicació
presentada  el  6  d’abril  de  2018 (exp.  08-2018CI16534),  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.

29. – (08-2018CI16535)  ACORDAR la  declaració  d’interès  especial  i  utilitat  municipal  de les
obres realitzades per la Comunitat de Propietaris del carrer Federico García Lorca, 38,
consistents en rehabilitació estructural i  millora de l’aïllament tèrmic,  realitzades a la
finca  esmentada,  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 Federico García Lorca, 38, la bonificació del 90% de la quota
de  l’impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres,  meritada  per  la  comunicació
presentada  en  data  6  d’abril  de  2018  (expedient  08-2018CI16535),  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.

30. – (08-2018CI58884)  ACORDAR la  declaració  d’interès  especial  i  utilitat  municipal  de les
obres realitzades per la Comunitat de Propietaris del carrer Federico García Lorca, 28,
consistents en rehabilitació estructural i  millora de l’aïllament tèrmic,  realitzades a la
finca  esmentada,  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 Federico García Lorca, 28, la bonificació del 90% de la quota
de  l’impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres,  meritada  per  la  comunicació
presentada  el  6  d’abril  de  2018 (exp.  08-2018CI58884),  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.
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31. – (08-2018CI14888)  ACORDAR la  declaració  d’interès  especial  i  utilitat  municipal  de les
obres realitzades per la Comunitat de Propietaris del carrer Federico García Lorca, 12,
consistents en rehabilitació estructural i  millora de l’aïllament tèrmic,  realitzades a la
finca  esmentada,  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 Federico García Lorca, 12, la bonificació del 90% de la quota
de  l’impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres,  meritada  per  la  comunicació
presentada el 27 de març de 2018 (exp. 08-2018CI14888), 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.

32. – (08-2018CI58902)  ACORDAR la  declaració  d’interès  especial  i  utilitat  municipal  de les
obres realitzades per la Comunitat de Propietaris del carrer Federico García Lorca, 24,
consistents en rehabilitació estructural i  millora de l’aïllament tèrmic,  realitzades a la
finca  esmentada,  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 Federico García Lorca, 24 la bonificació del 90% de la quota
de  l’impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres,  meritada  per  la  comunicació
presentada en data 19 de novembre de 2018 (expedient 08-2018CI58902), 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.

Districte de Sant Martí

33. – (10BC 2019/114) APROVAR el Projecte Modificat del projecte Refós dels túnels viaris a
la plaça de les Glòries, entre el carrer Castillejos i la rambla del Poblenou, separata
d’obra civil  Lot 3, d'iniciativa municipal,  a l'empara del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual  s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya; i d'acord
amb  l'Informe  Tècnic  de  la  Direcció  d’Obra,  Informe  Tècnic  de  la  Direcció  Tècnica
d’Infraestructures  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, que en el
cas de ser executat pel mateix contractista ascendeix a 11.182.055,35 euros, el 21%
d'IVA inclòs, import resultant de sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa
ofertada  per  l’adjudicatari  (9.322.239,68  euros,  21%  IVA  inclòs)  i  l’import  de  les
modificacions proposades (1.859.815,67 euros, 21% IVA inclòs), consistents a grans
trets en: la modificació de la millora del terreny del front d'excavació del pas inferior,
incorporació de topalls, modificació del sistema de sosteniment lateral, millora del
sistema d'impermeabilització i reforç de la volta del túnel del metro de la Línia 1 i que
representen  el  19,95  %  d’increment  sobre  el  contracte  signat  per  l’adjudicatari  i  de
l’1,93%  d’increment  sobre  l’import  màxim  de  modificació  sobre  el  Pressupost
d’Execució  per  Contracte  (PEC)  del  Projecte  Refós  (96.152.010,55  euros  IVA  inclòs)
contingut  dins  el  Pressupost  per  al  Coneixement  de  l’Administració  (PCA)  aprovat
definitivament per la Comissió d'Ecologia Urbana i Mobilitat en sessió del dia 17 de
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gener de 2018 (149.267.647,78 euros, IVA inclòs); i 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.

b) Proposicions

34. – (516/19) INSTAR el Govern Municipal a iniciar els tràmits pertinents per aprovar el
projecte de construcció del Pont del carrer Santander, així com la reforma del tram
del carrer Santander entre el Pont i la Rambla Prim.

QUEDA SOBRE LA TAULA

D) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
d) Preguntes
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

E) Mocions

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

III) ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 7 de
novembre de 2019, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la
Comissió; i S'APROVA.
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B) Part Informativa

a) Despatx d'ofici
b) Informes

C) Part Decisòria

a) Propostes d'acord

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

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (2019/339) AUTORITZAR la compatibilitat sollicitada per la Sra. Emma Planas Ferrer
(mat. 3005495)  entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de
substitució,  amb  la  categoria  professional  d’Educadora  d’Escola  Bressol,  amb
destinació  a  l’EBM  El  Tramvia  Blau  de  l’Institut  Municipal  d’Educació  d'aquest
Ajuntament, on ocupa el lloc de treball d’Educadora d’Escola Bressol (21FA2BIBA01), i
l’activitat  privada  per  compte  propi,  com  a  arquitecta  tècnica.  La  dedicació
professional  privada  haurà  de  complir  amb  l’establert  en  l’article  12.2  de  la  Llei
53/1984,  de  26  de  desembre  d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les
Administracions  Públiques  així  com en l’establert  a  l’article  12  de la  Llei  21/1987,  26
de  novembre,  d’incompatibilitats  del  Personal  al  Servei  de  l’Administració  de  la
Generalitat 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.

2. – (2019/367) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Ester Sánchez
Aparicio (mat. 3100398)  entre la seva activitat municipal com a funcionària interina
de  substitució,  amb  la  categoria  professional  d’Educadora  d’Escola  Bressol,  amb
destinació  a  l’EBM  Argimon  de  l’Institut  Municipal  d’Educació  d'aquest  Ajuntament,
on  ocupa  el  lloc  de  treball  d’Educadora  d’Escola  Bressol  (21FA2BIBA01),  i  l’activitat
privada  per  compte  d’altri  a  l’empresa  Associació  Esportiva  Nou  Barris,  com  a
monitora d’activitats recreatives i  d’entreteniment, per la temporada 2019-2020, fins
al 21/06/2020. La dedicació professional privada haurà de complir amb l’establert en
l’article 12.2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al
servei  de les Administracions Públiques així  com en l’establert  a l’article 12 de la Llei
21/1987, 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració
de la Generalitat 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
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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. – (2019/368) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Núria González
Fernàndez (mat. 3100446)  entre la seva activitat municipal com a funcionària interina
de  substitució,  amb  la  categoria  professional  d’Educadora  d’Escola  Bressol,  amb
destinació  a  l’EBM  Els  Patufets  de  Navas  de  l’Institut  Municipal  d’Educació  d'aquest
Ajuntament, on ocupa el lloc de treball d’Educadora d’Escola Bressol (21FA2BIBA01), i
l’activitat  privada  per  compte  d’altri  a  l’empresa  Ibañez  Asensio  Mercedes,  com  a
cambrera.  La  dedicació  professional  privada  haurà  de  complir  amb  l’establert  en
l’article 12.2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al
servei  de les Administracions Públiques així  com en l’establert  a l’article 12 de la Llei
21/1987, 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració
de la Generalitat 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. – (2019/369) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Yolanda Viladevall
Estrella (mat. 3100489)  entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de
substitució,  amb  la  categoria  professional  d’Educadora  d’Escola  Bressol,  amb
destinació  a  l’EBM  Mont  Tàber  de  l’Institut  Municipal  d’Educació  d'aquest
Ajuntament, on ocupa el lloc de treball d’Educadora d’Escola Bressol (21FA2BIBA01), i
l’activitat privada per compte d’altri a l’empresa 7 D’Aventura SL, com a monitora de
lleure.  La  dedicació  professional  privada haurà de complir  amb l’establert  en l’article
12.2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei
de  les  Administracions  Públiques  així  com  en  l’establert  a  l’article  12  de  la  Llei
21/1987,  de  26  de  novembre,  d’incompatibilitats  del  Personal  al  Servei  de
l’Administració  de  la  Generalitat  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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5. – (2019/370) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Patrícia Castany
Gimeno (mat. 3100246)  entre la seva activitat municipal com a funcionària interina
de  substitució,  amb  la  categoria  professional  d’Educadora  d’Escola  Bressol,  amb
destinació  a  l’EBM  l’Esquirol  de  l’Institut  Municipal  d’Educació  d'aquest  Ajuntament,
on  ocupa  el  lloc  de  treball  d’Educadora  d’Escola  Bressol  (21FA2BIBA01),  i  l’activitat
privada  per  compte  d’altri  a  la  Fundació  Privada  Idea,  com  a  Educadora  Social.  La
dedicació professional privada haurà de complir amb l’establert en l’article 12.2 de la
Llei  53/1984,  de  26  de  desembre,  d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les
Administracions  Públiques  així  com en l’establert  a  l’article  12  de la  Llei  21/1987,  26
de  novembre,  d’incompatibilitats  del  Personal  al  Servei  de  l’Administració  de  la
Generalitat 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. – (2019/371) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Raquel Vélez Gimeno
(mat. 3100494)  entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de
substitució,  amb  la  categoria  professional  d’Educadora  d’Escola  Bressol,  amb
destinació  a  l’EBM  El  Caminet  del  Besòs  de  l’Institut  Municipal  d’Educació  d'aquest
Ajuntament, on ocupa el lloc de treball d’Educadora d’Escola Bressol (21FA2BIBA01), i
l’activitat  privada per  compte d’altri  a  l’empresa QSR Quick  Pizza  Cataluña SL,  com a
auxiliar de botiga. La dedicació professional privada haurà de complir amb l’establert
en  l’article  12.2  de  la  Llei  53/1984,  de  26  de  desembre,  d’incompatibilitats  del
personal al servei de les Administracions Públiques així com en l’establert a l’article 12
de  la  Llei  21/1987,  26  de  novembre,  d’incompatibilitats  del  Personal  al  Servei  de
l’Administració  de  la  Generalitat  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. – (2019/377) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Judith Fontanet Solé
(mat. 3100465) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de
substitució,  amb  la  categoria  professional  d’Educadora  d’Escola  Bressol,  amb
destinació a l’EBM Puigmal de l’Institut Municipal d’Educació d'aquest Ajuntament, on
ocupa  el  lloc  de  treball  d’Educadora  d’Escola  Bressol  (21FA2BIBA01),  i  l’activitat
privada  per  compte  d’altri  a  l’empresa  Niubo  Gurgui  Cristina,  com  a  Administrativa,
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fins al 30/06/2020. La dedicació professional privada haurà de complir amb l’establert
en  l’article  12.2  de  la  Llei  53/1984,  de  26  de  desembre,  d’incompatibilitats  del
personal al servei de les Administracions Públiques així com en l’establert a l’article 12
de  la  Llei  21/1987,  26  de  novembre,  d’incompatibilitats  del  Personal  al  Servei  de
l’Administració  de  la  Generalitat  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. – (2019/384) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Alaitz Jiménez
Jiménez (mat. 3005566)  entre la seva activitat municipal com a funcionària interina
de  substitució,  amb  la  categoria  professional  d’Educadora  d’Escola  Bressol,  amb
destinació  a  l’EBM  Pla  de  Fornells  de  l’Institut  Municipal  d’Educació  d'aquest
Ajuntament, on ocupa el lloc de treball d’Educadora d’Escola Bressol (21FA2BIBA01), i
l’activitat  privada  per  compte  d’altri  a  l’Associació  Comunitària  Verdum  com  a
Educadora Social, fins a 31/12/2019. La dedicació professional privada haurà de
complir  amb  l’establert  en  l’article  12.2  de  la  Llei  53/1984,  de  26  de  desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques així com en
l’establert  a  l’article  12  de  la  Llei  21/1987,  26  de  novembre,  d’incompatibilitats  del
Personal  al  Servei  de l’Administració de la  Generalitat  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.

9. – (2019/385) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Silvia Franco Capel
(mat. 3005339)  entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de
substitució,  amb  la  categoria  professional  d’Educadora  d’Escola  Bressol,  amb
destinació a l’EBM Júpiter de l’Institut Municipal d’Educació d'aquest Ajuntament, on
ocupa  el  lloc  de  treball  d’Educadora  d’Escola  Bressol  (21FA2BIBA01),  i  l’activitat
privada per compte d’altri a l’empresa Pepe Jeans SL, com a dependenta de botiga. La
dedicació professional privada haurà de complir amb l’establert en l’article 12.2 de la
Llei  53/1984,  de  26  de  desembre,  d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les
Administracions  Públiques  així  com en l’establert  a  l’article  12  de la  Llei  21/1987,  26
de  novembre,  d’incompatibilitats  del  Personal  al  Servei  de  l’Administració  de  la
Generalitat 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
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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. – (706/2019 ) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Francisca Belén
Ginart Serrano (mat. 77258) entre la seva activitat municipal com a funcionària
interina per vacant, amb la categoria professional de Tècnica Superior en Informació,
amb destinació a la Direcció de l'Alcaldia, on ocupa el lloc de treball de Tècnica
Superior  d'Informació  (22FA1BIBA12),  i  l’activitat  privada  per  compte  propi  de
col.laboracions periodístiques i redacció de textos. 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.

11. – (736/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. David Caminada Díaz
(mat. 75671) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant, amb
la categoria professional de Tècnic Superior en Informació, amb destinació a la
Direcció de Serveis de Comunicació Digital de la Gerència de Recursos, on ocupa el
lloc de treball de Tècnic Superior d'Informació (22FA1BIBA12), i l’activitat pública com
a professor associat a temps parcial de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), per al curs
acadèmic 2019-2020 des del 25/09/2019 fins al 24/01/2020. 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.

12. – (15/2019) ANUL·LAR part de l'autorització de despesa, aprovada per Acord de la
Comissió de Govern de 5-12-2018 i de 6-06-2019, per import de 102.267,09 euros de
la  Convocatòria  general  de  subvencions  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  per  a  l’any
2019, mitjançant concurrència competitiva, per a la concessió d’ajuts per dur a terme
projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat en els àmbits temàtics de Cultura,
Esports, Educació, Salut, Gent gran, Dones, Infància, Adolescència i Joventut,
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Democràcia activa i Participació ciutadana, Acció comunitària i Associacionisme,
Innovació democràtica, Immigració-Acollida i Refugi, Civisme i convivència, Foment
d’activitats  organitzatives,  Comerç  de  proximitat  i  promoció  econòmica,  Persones
amb discapacitat i/o diversitat funcional, Temps i economia de les cures, Afers
religiosos, Ecologia, urbanisme i mobilitat, i drets del animals, Consum responsable,
Atenció persones sense llar, LGTBI, Drets de ciutadania, Promoció de la perspectiva
intercultural  i  suport a la diversitat,  i  Cultura-  Educació,  del  pressupost de l’any 2019
dels  districtes  i  les  gerències  d’Economia,  Recursos  i  Promoció  Econòmica;  Drets
Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI; Cultura, Educació, Ciència i Comunitat; i
Ecologia Urbana; per sobrant del total de subvencions atorgades per l’Ajuntament de
Barcelona  en  la  convocatòria  general  de  subvencions  de  l’any  2019,  amb  la 
distribució pressupostària que consta a l’annex 1 incorporat a l’expedient.

13. – (inversions)  INFORMAR  favorablement  les  actuacions  d’inversions  relacionades  en  el
document de 14 de novembre de 2019.

14. – (2019/28) AMPLIAR l'autorització i disposició de despesa del contracte número
19XP002 que té per objecte l’arrendament de la  finca situada al  carrer València,  344
per un import de 9.334,04 euros amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquest
mateix document, a favor de Josel SLU, amb NIF B08236127.

15. – (2019/143) DEIXAR SENSE EFECTE l'acord de la Comissió de Govern de 7 de març de
2019  d’aprovació  del  protocol  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona,
Linkedin Spain SL, la Generalitat de Catalunya i Barcelona Mobile World Capital
Foundation  per  establir  un  marc  general  d’actuació  entre  les  parts  en  el
desenvolupament  d’activitats  dins  de  la  Iniciativa  “Barcelona  Digital  Talent”,  atès  la
voluntat de les parts de no formalitzar el conveni davant la renúncia de Linkedin a
l'assumpció dels compromisos assumits inicialment.

16. – (2019/643) RATIFICAR la sol·licitud de subvenció presentada davant el Servei
d’Ocupació  de  Catalunya  per  a  la  contractació  de  5  unitats  especialitzades  en
ocupació  juvenil  des  del  Programa  Referent  d’Ocupació  Juvenil  en  virtut  de  l’ordre
Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores
per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa del Programa
referent  d'ocupació  juvenil,  de  l’Ordre  TSF/166/2019,  d'1  d'agost,  de  modificació  de
l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'estableixen les bases
reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa referent
d'ocupació juvenil i de la Resolució TSF/2690/2019, de 9 d'octubre, per la qual s'obre
la convocatòria, per a l'any 2019, per a la concessió de subvencions destinades a
donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil; INDICAR que la gestió dels
tràmits  necessaris  per  a  l’execució  i  la  justificació  de  les  contractacions,  una  vegada
atorgada aquesta subvenció, la realitzarà la Societat Privada Municipal Barcelona
Activa  SAU,  emmarcat  en  l’àmbit  de  la  descentralització  funcional  relativa  a  un  ens
instrumental que porta a terme les polítiques de l’Ajuntament en matèria d’ocupació i
per disposar dels mitjans humans, materials i tècnics per a la seva realització;
FACULTAR  el  Sr.  Albert  Dalmau,  gerent  de  l'Àrea  d’Economia,  Recursos  i  Promoció
Econòmica, per a la signatura de tots els documents relatius a la sol·licitud i a
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l’execució del Projecte.

17. – (2019/394)  APROVAR  el  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona,
l’Institut  Català  d’Energia,  Enginyers  BCN  i  l’Àrea  Metropolitana  de  Barcelona  per  a
l’organització  de  la  Fira  Expoelèctric  2019,  amb  l’objectiu  de  promoure  el  vehicle  de
zero  emissions,  sensibilitzar,  divulgar  i  promoure  l’estalvi  energètic  entre  la
ciutadania,  promoure  l’ús  cívic  i  fomentar  la  conducció  eficient,  impulsar  la  trobada
de les empreses i emprenedors del sector amb els potencials consumidors i facilitar la
creació de sinèrgies entre els/les professionals; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa
de  18.000,00  euros  a  favor  del  Col·legi  d’Enginyers,  Graduats  i  d’Enginyers  Tècnics
Industrials de Barcelona, com a secretaria tècnica del projecte comú; FACULTAR el
Primer  Tinent  d’Alcaldia,  l'Ilm.  Sr.  Jaume  Collboni  Cuadrado,  per  a  la  signatura  del
conveni.

18. – (2019/602) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
CONSORCI ZF INTERNACIONAL SAU per la realització del "SALÓ INTERNACIONAL DE
LOGÍSTICA SIL 2019 I e-DELIVERY 2019", dirigit al foment de la promoció, la difusió, la
interrelació i transversabilitat de l'esdeveniment pel sector de la logística i la mobilitat
sostenible i el posicionament internacional de Barcelona com a plataforma logística
de referència al Sud d'Europa, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció
mitjançant concessió directa nominativa, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.1a i 6.3 de la
normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per
un import de 60.000,00 euros que representa el 3,9% del cost total del projecte;
DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic
justificades en l'informe que consta a l'expedient ;AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa
de 60.000,00 euros amb càrrec a la partida 0702/46750/46311 corresponent al
pressupost de 2019; REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un termini no
superior a tres mesos a comptar des de la finalització de l'activitat subvencionada,
presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts; FACULTAR el Primer Tinent
d'Alcaldia, l'Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, per a la signatura del conveni.

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Districtes de Ciutat Vella, l'Eixample, Sants-Montjuïc, les Corts, Sarrià-Sant Gervasi,
Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí

19. – (19PL16734)  SUSPENDRE,  a  l’empara  de  l’article  73.1  del  Text  refós  de  la  Llei
d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i de conformitat amb
les  determinacions  de  l’informe  conjunt  de  la  Direcció  d’Actuació  Urbanística  i  la
Direcció  de  Planejament,  que  consta  en  l’expedient  i  a  efectes  de  motivació
s’incorpora  a  aquest  acord,  les  comunicacions  prèvies  d’inici  d’activitats  per  a  la
instal·lació i/o ampliació de l’ús d’Habitatges d’Ús Turístic, regulades a l’article 4.1 de
l’Ordenança municipal d’activitats i d’intervenció integral de l’administració ambiental
de Barcelona (epígraf OMAIIAA 13/5 Habitatge d’ús turístic), així com les declaracions
responsables  d’obertura  per  a  la  instal·lació  i/o  ampliació  d’aquesta  activitat;
SUSPENDRE,  així  mateix,  l’atorgament  de  llicències  i  l’admissió  de  comunicacions
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prèvies  per  a  la  realització  d’obres  destinades  a  la  implantació  d’Habitatges  d’Ús
Turístic;  SUSPENDRE,  també,  l’atorgament  de  les  llicències  per  a  la  modificació  d’ús
dels edificis on es prevegi la implantació de nous habitatges d’ús turístic per destinar
la  totalitat  de  les  entitats  a  l’activitat  d’habitatge  d’ús  turístic  i  altres  activitats
compatibles  (epígraf  OMAIIAA  13/5.1  Edifici  d’habitatges  d’ús  turístic);  DETERMINAR
que  les  suspensions  esmentades  es  produeixen  en  l’àmbit  de  la  ciutat  de  Barcelona
delimitat  i  grafiat  en  el  plànol  de  suspensió  que  figura  a  l’expedient,  elaborat  de
conformitat  amb  el  punt  3  de  l’esmentat  article  73  del  TRLUC;  EXCLOURE  de  la
suspensió  les  comunicacions  prèvies  d’inici  d’activitats  per  a  la  instal·lació  de  HUTs
presentades en vigència de l’informe previ  regulat en el  Manual Operatiu del  PEUAT;
DETERMINAR,  de  conformitat  amb  l’article  74.1  de  l’esmentat  text  legal,  que  el
termini  de la suspensió serà,  com a màxim, d’un any,  a comptar des de la publicació
en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Barcelona  d’aquest  acord;  i  PUBLICAR  el
present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Districte de Sants-Montjuïc

20. – (03-2019LL22514) CONCEDIR a Centro  Intermodal de Logística, SA llicència d'obres
per a la construcció d'edifici de nova planta de PB i 1PP destinat a ús industrial (nau
logística) amb una superfície construïda total de 95.615,63 m2 amb 512 places
d'aparcament per a cotxes, 16 per a motos i 970 per a bicicletes, a l'emplaçament
situat al c/ 27 del BZ, 10-16, amb les següents condicions particulars de la llicència.-
Abans de l'inici de les obres: - Caldrà fer efectiva la inscripció de la parcel·lació (exp.
19E00155) en el registre de la propietat. - Caldrà donar compliment als requeriments
de l'informe de l'Agència d'Energia de Barcelona de 22 de maig de 2019. - Caldrà
donar compliment a les especificacions de l'informe de BCASA d' d'agost de 2019. -
Caldrà aportar document d'acceptació signat per gestor de residus autoritzat,
garantint la correcta destinació dels residus d'obra separats per tipus, i fent constar el
codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la
posterior gestió, segons allò establert a la disposició final primera del Reial Decret
210/2018, de 6 d'abril. En el decurs de les obres: - S'hauran de respectar les servituds
de pas i de pas d'instal·lacions assenyalades en el plànol O.2.3 de la MPMU. - S'haurà
de donar compliment a l'article 18 de la MPMU pel que fa a servituts aeronàutiques. -
Els conductes per a l'evacuació de fums, gasos, bafs i olors, s'ajustaran, si escau,  al
que es disposa al Títol 2 de l'Ordenança del Medi Ambient de Barcelona. - Només
s'admeten les instal·lacions esportives si són per al personal de les empreses de la
zona o del sector. En el tràmit de primera ocupació i/o comunicació prèvia: - Caldrà
haver realitzat la urbanització de la vialitat interior. - Pel desenvolupament de
l'activitat, caldrà dur a terme la seva legalització, d'acord amb la instrucció per a
l'aplicació de l'OMAIIA a partir de l'entrada en vigor de la Llei 20/2009 (BOP 12-01-11).
- En el tràmit de primera ocupació, del control inicial o acte de comprovació o del
comunicat corresponent a l'activitat, s'ha d'aportar la documentació requerida en
l'article 6 de l'ORCPI/08 i, si correspon, el Pla d'Autoprotecció. - Caldrà verificar
l'acompliment de l'aplicació sobre Energia Solar de l'Ordenança del Medi Ambient de
Barcelona i aportar tota la documentació requerida en l'informe de l'Agència de
l'Energia de 22-5-19. Altres: - Aquesta llicència d'obres no inclou la legalització
d'activitats i d'instal·lacions, ni les bastides d'obra, ni tanques de precaució o altres
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elements auxiliars, ni l'ocupació de la via pública, ni guals, les quals s'hauran de
sol·licitar al Districte i tramitar d'acord amb la normativa vigent. - Les assenyalades al
dors del full. Termini d'inici de les obres: 12 mesos. Termini d'execució de les obres:
24 mesos.

21. – (3BC 2019/096) APROVAR inicialment el Projecte executiu de la conversió a
plataforma única dels carrers compresos entre els carrers Tarragona, Consell de Cent i
Creu Coberta, al Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, d'iniciativa municipal,
d'acord amb l'Informe Tècnic de Projecte que figura a l'expedient administratiu i que
aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 648.519,79 euros, el
21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, a l'empara de l'article 235.2 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
règim local de Catalunya (TRLMRLC); i SOTMETRE'L a informació pública durant un
termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació
de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions
pertinents.

Districte de les Corts

22. – (19g410) APROVAR inicialment,  a l’empara de l’article 168.2 del Decret 305/2006, de
18 de juliol,  pel  qual s’aprova el  Reglament de la Llei  d’urbanisme, la Modificació del
Projecte  de  reparcel·lació  de  la  Unitat  d’actuació  núm.  1  de  la  MPGM  del  sector  de
l’entorn  del  carrer  Anglesola,  a  executar  per  cooperació,  aprovat  definitivament  per
acord de la Comissió de Govern de 10 de maig de 2006 i ferm en via administrativa
des del 26 de setembre de 2006, consistent en la modificació del compte de liquidació
provisional del Projecte de reparcel·lació esmentat. NOTIFICAR-LA a les persones
interessades  i  SOTMETRE-LA  a  informació  pública  durant  el  termini  d’un  mes,  per
al·legacions,  mitjançant  inserció  d’anuncis  en el  Butlletí  Oficial  de  la  Província,  en un
dels diaris de més circulació de la província,  i  en el  Tauler d’edictes de la Corporació,
amb notificació personal a tots els interessats i interessades. DONAR-NE  compte  a la
Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

23. – (5BD  2017/014)  AIXECAR  la  suspensió  de  la  tramitació  de  l’aprovació  administrativa,
una  vegada  rebut  l’informe  favorable  de  l’entitat  Ferrocarrils  de  la  Generalitat  de
Catalunya;  APROVAR definitivament el Projecte de la reurbanització del carrer del
Bosc  des  del  peu  de  funicular  fins  al  carrer  Gratallops,  al  Districte  de  Sarrià  –  Sant
Gervasi de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte
que  figura  a  l’expedient  administratiu  i  que  aquests  efectes  es  dóna  per  reproduït,
amb  un  pressupost  d’1.469.691,86  euros,  el  21%  de  l’impost  del  valor  afegit  (IVA)
inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,  pel  qual  s'aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  Municipal  i  de  règim  local  de
Catalunya (TRLMRLC); ACLARIR que per a la licitació del present projecte caldrà
disposar  de  l’aprovació  del  projecte  d’obres  per  a  la  substitució  de  les  baranes  de
protecció del pont viari existent al carrer Bosc, d’acord amb la recomanació efectuada
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en l’informe favorable emès per Ferrocarrils  de la  Generalitat  de Catalunya de 12 de
juliol de 2019, i que ambdós projectes es licitaran i executaran de manera coordinada;
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 Sarrià-Sant Gervasi per aprovar i formalitzar el conveni
específic que apliqui 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; i 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.

Districte de Sant Martí

24. – (16gu45/1) RESOLDRE les al·legacions presentades en el  tràmit d’informació pública i
audiència als interessats del Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de
compensació  bàsica,  del  Polígon d’actuació  urbanística  1  delimitat  per  la  Modificació
del  Pla  de  millora  urbana  per  l’ordenació  dels  sòls  qualificats  de  13b  de  la  unitat
d’actuació  2,  sector  tradicional  dels  carrers  Tortellà  i  Pellaires,  de  la  Modificació  del
Pla general metropolità al Front Marítim del Poblenou de Barcelona, en el sentit que,
justificadament i raonada, figura en l’informe del Departament de reparcel·lacions de
la Direcció de serveis de gestió urbanística de l’Institut municipal  d’urbanisme, de 25
d’octubre  de  2019,  que  consta  en  l’expedient  i  que  es  dona  per  íntegrament
reproduït. APROVAR definitivament, a l’empara de l’article 119.2 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el Projecte
de reparcel·lació abans esmentat i presentat per la Junta de compensació, amb
introducció, en forma de text refós, de les prescripcions assenyalades en l’informe del
Departament de reparcel·lacions de la Direcció de serveis de gestió urbanística de
l’Institut municipal d’urbanisme de 25 de febrer de 2019, així  com dels mutus acords
assolits amb els residents afectats amb dret al reallotjament. RECONÈIXER, de
conformitat amb l’article 219 undecies del  Decret 305/2006, de 18 de juliol,  pel  qual
s’aprova  el  Reglament  de  la  Llei  d’urbanisme,  en  la  redacció  donada  pel  Decret
80/2009, de 19 de maig, pel qual s’estableix el règim jurídic dels habitatges destinats
a fer efectiu el dret de reallotjament, el dret al reallotjament dels ocupants legals
d’habitatges  que  han  acreditat  els  requisits  legals  establerts  i  que  ho  van  sol·licitar
expressament en el tràmit d'audiència derivat de l'aprovació inicial del projecte, i que
es  relacionen  en  document  annex  1.  DETERMINAR,  de  conformitat  amb  l’article  153
del  Decret  305/2006,  de  18  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  de  la  Llei
d’urbanisme, que la fermesa en via administrativa de l’acord d’aprovació definitiva del
Text refós del Projecte de reparcel·lació, produirà essencialment els efectes
econòmics  i  jurídics  continguts  a  l’article  127  del  Decret  Legislatiu  1/2010,  de  3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i per tant, entre d’altres,
l’extinció dels drets i càrregues que es relacionen en l’esmentat text refós del Projecte
de reparcel·lació, per incompatibles amb el planejament. PUBLICAR aquest acord al
Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de més circulació de la província, i
NOTIFICAR-LO individualment a cadascun dels interessats. DONAR-NE compte a la
Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
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ÀREA D'AGENDA 2030, TRANSICIÓ DIGITAL, ESPORTS I COORDINACIÓ TERRITORIAL I
METROPOLITANA

25. – (1203/19)  APROVAR  la  convocatòria  de  la  Tercera  edició  2020  del  concurs  “Repte
Barcelona  Dades  Obertes”  de  l’Oficina  Municipal  de  Dades  de  l’Ajuntament  de
Barcelona d’acord a les bases generals del  concurs “Repte Barcelona Dades Obertes“
(BOPB  10.10.2019).  ORDENAR  la  publicació  de  l’esmentada  convocatòria  al  Butlletí
Oficial de la Província.

ÀREA DE DRETS SOCIALS, FEMINISMES I LGTBI

26. – (2019/208-IMPD) APROVAR la pròrroga del conveni de col·laboració
interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i
l´Ajuntament  de  Barcelona  a  través  de  l’Institut  Municipal  de  Persones  amb
Discapacitat, de 31 de gener del 2014,  per a la prestació del servei dels centres de
desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) als districtes de Ciutat Vella i de
Nou Barris, per a l’exercici comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020, de
conformitat  amb  la  normativa  reguladora  dels  expedients  d’autorització  de
l’atorgament  de  convenis  administratius  amb  altres  administracions  públiques  i
institucions aprovada per Decret d’Alcaldia de 27 d’abril de 2011.

27. – (20190429)  APROVAR,  per  causa  d’interès  social,  l’expropiació  temporal  de  l’ús  del
següent habitatge buit: Finca: Habitatge situat a Barcelona, avinguda Meridiana
número 617, 2n 1a. Inscripció: Registre de la Propietat número 13 de Barcelona, finca
de la secció 1a A número 15749 (abans 48800), foli 187, tom 2229 i llibre 185.
Referència cadastral: 2292607DF3829C0001OH. Titular registral: Sociedad de Gestión
de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB). EXPROPIAR l’ús que
tindrà una durada de 10 anys i aquest termini es computarà a partir de la data
d’ocupació  efectiva  de  l’habitatge  una  vegada  aquest  s’hagi  adequat,  si  fos  escaient.
ESTABLIR com a preu just la quantitat d'11.413,20 euros que s’abonarà a la propietat
en  la  data  d’ocupació  efectiva  de  l’habitatge;  LLIURAR  a  l’Institut  Municipal  de
l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona la quantitat de 11.413,20 euros, amb càrrec a
l’obligació  reconeguda  per  l’Institut;  ENCARREGANT-LI  el  pagament  de  l’esmentada
expropiació, així com la gestió i administració de la referida finca per tal de destinar-la
a habitatge de lloguer social assequible; DONAR per complert el tràmit de declaració
de  la  necessitat  de  l’ocupació  de  l’habitatge  amb  la  declaració  de  la  urgència
d’ocupació  i,  en  conseqüència,  PROCEDIR  a  l’ocupació  immediata  de  l’habitatge
objecte de l’expedient en un termini màxim de quinze dies. REMETRE ofici amb còpia
certificada del present acord per tal que per part del Registrador de la Propietat es
practiqui  sobre  la  finca  l’anotació  preventiva  que  pugui  correspondre  per  raó  del
present expedient d’expropiació forçosa per via d’urgència.

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I CIÈNCIA

28. – (2298/2016 ) APROVAR la pròrroga i modificació del conveni de col·laboració signat
entre el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, el Ministeri d’Hisenda i Administracions
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Públiques,  la  Generalitat  de  Catalunya,  la  Diputació  de  Barcelona,  l’Ajuntament  de
Barcelona i la Fundació del Gran Teatre del Liceu per a la creació de la comissió
interadministrativa de l’esdeveniment d’excepcional interès públic “20 aniversari de la
reobertura del Gran Teatre del Liceu de Barcelona i el bicentenari de la creació de la
Societat  d’Accionistes”,  per  tal  d’adaptar-lo  a  allò  establert  a  la  Llei  6/2018  de  3  de
juliol  de  Pressupostos  Generals  de  l’Estat  per  a  l’any  2018,  que  va  donar  una  nova
redacció a l’apartat 2º de la disposició addicional cinquantena de la Llei 48/2015 de 29
d’octubre de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, que va determinar que
la durada del programa fos fins el 31 de desembre del 2020.

29. – (19XC0316-1046/19) APROVAR el conveni entre la Universitat de Barcelona, la
Università degli Studi di Parma, el Comitè Organitzador del Science and Cooking
World  Congress  Barcelona  2019  i  l’Ajuntament  de  Barcelona,  que  té  per  objecte
regular  les  condicions  de  col·laboració  entre  les  parts  per  tal  d’assegurar  la  gestió
d’una trobada periòdica sobre ciència i cuina a Barcelona.

Districte de l'Eixample

30. – (20209202) INICIAR l'expedient per a la contractació de la concessió del servei
especial de l'Annex IV referent a la Gestió i dinamització del Centre cívic i Casal Infantil
de la Sagrada Família, ubicats al carrer Provença, 480 i al carrer Mallorca, 433 del
Districte de l'Eixample, amb núm. de contracte 19C00024, mitjançant tramitació
ordinària, amb la utilització del procediment restringit segons l'article 160 i següents
de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic i no subjecte a regulació
harmonitzada d'acord amb l'art 20 de la mateixa Llei i amb una contractació pública
sostenible d'acord amb el Decret d'Alcaldia de 24 d'abril de 2017, amb un pressupost
base de licitació de 849.422,00 euros, exempt d'IVA, i un valor estimat de
3.549.666,88 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 849.422,00
euros, en concepte d'aportació màxima de la subvenció i  amb càrrec a la/es
partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document,
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os
posterior/s a l'actual. DONAR-NE  COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports

31. – (20199301)  ATORGAR  un  conveni  de  col·laboració  amb  l’entitat  Hospital  Clínic  de
Barcelona, amb NIF Q-0802070C, per un import de 71.184,28 euros,  per a l’ús públic
del  solar  de  carrer  Provença,164-182  del  Districte  de  l’Eixample.  AUTORITZAR  i
DISPOSAR la despesa per un import de 71.184,28 euros amb el següent
desglossament: import 17.796,07 euros anuals durant el període 2019-2022,  amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 212.01 920.11 06.02 i  al  Pressupost/os i  Partida/es
indicades en aquest mateix document, subordinada al crèdit que per aquest exercici
autoritzi  el  respectiu  pressupost  municipal,  a  favor  de  l’Hospital  Clínic  de  Barcelona,
amb NIF Q-0802070C. FACULTAR l’Im. Sr. Jordi Martí Grau, Regidor del Districte, per a
la seva signatura. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Drets Socials,Cultura i Esports.
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Districte de Sarrià-Sant Gervasi

32. – (CONV-05/20190004) APROVAR inicialment les bases genèriques del Concurs de
Punts de Llibre Sant Jordi. SOTMETRE a informació pública les esmentades bases
genèriques,  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,  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  genèriques  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.

Districte de Nou Barris

33. – (19003194/19010009) ALLIBERAR la quantitat de 14.612,44 euros (IVA inclòs), en
concepte de baixa en la licitació, del contracte 19003194 que té per objecte la gestió
de l'Espai Jove Les Basses, amb mesures de contractació pública sostenible, 2019-
2021, el qual ha estat adjudicat a l'empresa TRANSIT PROJECTES, SL, amb NIF
B59489351, i retornar-lo a les partides i als pressupostos amb el desglossament
següent: un import (IVA inclòs) de 7.862,93 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711/0608;  un import (IVA inclòs) de
6.236,01 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711/0608; un import (IVA inclòs) de 513,50 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711/0608.
DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

34. – (19003537/19010011) ALLIBERAR la quantitat de 26.425,33 euros (IVA inclòs), en
concepte de baixa en la licitació, del contracte 19003537 que té per objecte la gestió
del Centre Cívic Can Verdaguer, 2019-2021, amb mesures de contractació pública
sostenible, el qual ha estat adjudicat a l'empresa CLUB LLEURESPORT DE BARCELONA,
amb NIF G60320132, i retornar-lo a les partides i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 8.054,66 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711/0608; un
import (IVA inclòs) de 10.042,67 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/33711/0608; un import (IVA inclòs) de 8.328,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711/0608. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.

35. – (19003502/19010010) ALLIBERAR la quantitat de 13.112,70 euros (IVA inclòs), en
concepte de baixa en la licitació, del contracte 19003502 que té per objecte la gestió
del Centre Cívic Zona Nord, Casal de Barri Torre Baró i Casal de Barri Vallbona, 2019-
2021, amb mesures de contractació pública sostenible, el qual ha estat adjudicat a
l'empresa TRANSIT PROJECTES, SL, amb NIF B59489351, i retornar-lo a les partides i
als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 7.082,52
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euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711/0608; un import (IVA inclòs) de 5.145,47 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711/0608; un
import (IVA inclòs) de 884,71 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/33711/0608. DONAR COMPTE d'aquesta resolució
a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

b) Mocions

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