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ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió de 16 de gener de 2020

A la seu del Districte de Sarrià-Sant Gervasi (sala de Juntes, planta baixa) de la Ciutat
de Barcelona, el 16 de gener de 2020, s’hi reuneix la COMISSIÓ DE GOVERN en sessió
ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. Ada Colau Ballano. Hi concorren les
Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Jaume Collboni Cuadrado, Laia Bonet Rull, Laura Pèrez
Castaño, Albert Batlle Bastardas, Joan Subirats Humet, Jordi Martí Grau, Lucia Martín
González, Eloi Badia Casas, Jordi Rabassa Massons, Marc Serra Solé, Gemma Tarafa
Orpinell, Montserrat Ballarín Espuña, David Escudé Rodríguez, Margarita Mari Klose i
Francesc Xavier Marcé Carol, assistits pel Secretari General, el Sr. Jordi Cases Pallarès,
que certifica.

Excusen la seva absència les Imes. Sres.: Janet Sanz Cid i Maria Rosa Alarcón
Montañés.

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. – (20190482 GHab) CREAR una Comissió no permanent d’estudi sobre la regulació dels
preus dels lloguers que permeti la compareixença i el diàleg dels diferents agents
implicats  en  les  polítiques  d’habitatge  a  la  ciutat,  d’acord  amb  els  paràmetres
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següents: Objecte de la Comissió: estudiar l'aplicació i repercussió que tindria la
regulació dels preus dels contractes d'arrendament d'habitatge a la ciutat de
Barcelona i a l'Àrea Metropolitana de Barcelona a fi i efecte d'impulsar i aconseguir, si
escau, la seva efectiva implementació a la ciutat de Barcelona. La Comissió haurà de
tractar els temes següents: Situació i polítiques d’accés a l’habitatge a Barcelona, Àrea
Metropolitana i altres grans ciutats globals. Experiències internacionals en la regulació
dels preus dels lloguers. Marc competencial i escenaris potencials de regulació.
Impactes socials, econòmics i urbanístics de les regulacions dels preus dels lloguers a
Barcelona  i  a  l’Àrea  Metropolitana.  Conclusions.  Composició  de  la  Comissió:  La
comissió estarà integrada per dos/dues regidors/es de cada un dels grups municipals.
Règim  de  funcionament:  La  periodicitat  de  les  reunions  s’establirà  en  el  marc  de  la
pròpia  comissió  i  el  calendari  de  treball  serà  d’un  màxim  de  5  mesos.  La  comissió
prendrà els acords per majoria ponderada, les seves sessions tindran caràcter públic i
podrà requerir la presència de les persones que consideri adients per al compliment
de  la  seva  comesa,  d’acord  amb  els  criteris  anàlegs  establerts  a  l'article  39  ter  del
ROM.  La  Comissió  no  permanent  d’estudi  s’extingirà  automàticament  en  el  moment
que s’elabori un informe recollint les aportacions i punts de vista que es manifestin en
les  diferents  sessions  i  un  cop  s’acompleixi  el  calendari  de  treball.  Designar  com  a
Presidenta i Vicepresidenta de la Comissió les Imes. Sres. Eva Baró Ramos i Lucía
Martín González, respectivament.

2. – (20190433) APROVAR l’expedient núm. 20190433 de reconeixement de crèdit per un
import de 8.999,99 euros, IVA inclòs, atesa la necessitat de regularitzar despeses
ocasionades  pels  treballs  realitzats  durant  l'any  2017  pel  desenvolupament  de  l’API
d’integració pels censos d’equipaments i  entitats de l’IBE pel Pla de sistemes, a favor
de  l’empresa  Everis  Spain  SLU,  amb  NIF  núm.  B82387770.  AUTORITZAR,  DISPOSAR  I
OBLIGAR la despesa  per import de 8.999,99 euros, IVA inclòs, amb càrrec  al
pressupost i  partida indicades en aquest document a favor de l’empresa Everis Spain
SLU,  amb  NIF  núm.  B82387770.  NOTIFICAR  aquest  acord  a  l’interessat  per  al  seu
coneixement.

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

3. – (2019-0016) RESOLDRE les al·legacions presentades al Pressupost General de
l’Ajuntament  de  Barcelona  per  a  l’any  2020  durant  el  termini  d’informació  pública,
d’acord  amb  els  informes  que  consten  a  l’expedient.  APROVAR  definitivament  el
Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2020 integrat per: a)    El
de la mateixa Entitat. b) Els pressupostos dels organismes autònoms locals: 1 - Institut
Municipal de Persones amb Discapacitat. 2 - Institut Municipal d’Educació. 3 - Institut
Municipal  d’Informàtica.  4  -  Institut  Municipal  d’Hisenda.  5  -  Institut  Municipal  de
Paisatge Urbà i Qualitat de Vida. 6 - Institut Municipal de Mercats. 7 - Institut
Barcelona Esports. 8 - Institut Municipal de Serveis Socials. c) Els estats de previsions
d’ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials: 1 - Institut de Cultura de
Barcelona. 2 - Institut Municipal de Parcs i Jardins. 3 - Institut Municipal d’Habitatge i
Rehabilitació. 4 - Institut Municipal Fundació Mies Van de Röhe. 5 - Institut Municipal
d’Urbanisme.  d)  Els  estats  de  previsions  d’ingressos  i  despeses  de  les  societats
mercantils següents: 1 - Barcelona de Serveis Municipals, SA. (BSM). 2 - Informació i
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Comunicació de Barcelona, SA. 3 - Barcelona Activa, SA., SPM. 4 - Barcelona
d’Infraestructures  Municipals,  SA.  (BIMSA).  5  -  Foment  de  Ciutat,  SA.  6  -  Barcelona
Cicle  de  l’Aigua,  SA.  Així  mateix,  APROVAR  definitivament  les  Bases  d’Execució,  la
plantilla  de  personal  per  a  l’exercici  2020  i  els  annexos  que  consten  en  l’expedient.
APROVAR definitivament el Pressupost Consolidat de l’Ajuntament de Barcelona per a
l’any 2020 d’acord amb la Llei General d’Estabilitat Pressupostària.

4. – (01 OOFF2020 bis) RESOLDRE les reclamacions presentades a la modificació de
l’ordenança  fiscal  número  3.12  Taxes  per  estacionament  regulat  de  vehicles  a  la  via
pública per a l’any 2020 i successius, aprovada provisionalment pel Plenari del Consell
Municipal  de  25  d’octubre  de  2019,  en  el  sentit  dels  informes  que  consten  a
l’expedient.  APROVAR  definitivament  l’esmentada  ordenança  fiscal  per  a  l’exercici
2020 i successius. PUBLICAR aquest acord i el text íntegre de la modificació al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona.

5. – (01- PPPNT2019-Ordenança PPPNT Serveis Cementiris) RESOLDRE les al·legacions
presentades a la modificació de l’ordenança per prestacions patrimonials de caràcter
públic  no  tributari  dels  serveis  de  cementiris  per  a  l’exercici  2020  i  successius,
aprovada  inicialment  per  la  Comissió  d’Economia  i  Hisenda  de  20  de  novembre  de
2019, en el sentit dels informes que consten a l’expedient. APROVAR definitivament la
modificació  de  l’ordenança  per  prestacions  patrimonials  de  caràcter  públic  no
tributari  dels  serveis  de  cementiris  per  a  l’exercici  2020,  d’acord  amb  el  text  que
consta  a  l’expedient.  PUBLICAR  aquest  acord  i  el  text  íntegre  de  la  modificació  al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

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

6. – (1000/2019) ESMENAR l’annex 1 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 l'annex 2  de l’Acord del  Consell  Plenari  del  21 de desembre de
2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com es detalla als
annexos. PUBLICAR aquest acord i els seus annexos a la Gaseta Municipal, al web
municipal i al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat.

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

7. – (20190001) RESTAR assabentats de la modificació dels membres de la Mesa de
Contractació del contracte de Serveis de Recollida de Residus Municipals i neteja de
l’espai  públic  de  la  Ciutat  de  Barcelona  (2019-2027),  que  consten  a  la  clàusula  56.2
dels plecs reguladors del mateix, degut als canvis produïts en l’organigrama municipal
per la celebració de les eleccions municipals de juny del 2019 i com a conseqüència
els membres actuals de la Mesa son: el Secretari General, Sr. Jordi Cases; el/la
funcionari/a  designat/da  pel  Secretari  General;  l’Interventor  general,  Sr.  Antonio
Muñoz;  el/la funcionari/a designat/da per l’Interventor general;  la  Gerent Municipal,
Sra. Sara Berbel;  la Gerent de Ciutat Vella, Sra. Iolanda Hernández; la Gerent de l’Àrea
d’Ecologia Urbana, Sra. Gemma Arau; el Gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, Sr.
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Frederic Ximeno; el Director de Neteja i Gestió de Residus, Sr. Carles Vàzquez; el Cap
del departament de Gestió de Residus, Sr. Josep Jurado; la Directora de Coordinació
Econòmica  d’Ecologia  Urbana,  Sra.  Anna  Cardellach  i  el  Cap  del  Departament
d’Administració  d’Ecologia  Urbana,  Sr.  Eduardo  Cuscó.  PUBLICAR  aquest  acord  al
Perfil del Contractant i a la Gaseta Municipal.

8. – (16SD0363CO) APROVAR la tercera Addenda de modificació del Conveni de
col·laboració  entre  la  Generalitat  de  Catalunya  i  l’Ajuntament  de  Barcelona  per  a  la
reordenació dels equipaments penitenciaris a la ciutat de Barcelona subscrit entre
l’Ajuntament  de  Barcelona  i  la  Generalitat  de  Catalunya  aprovat  per  Decret  de
l’Alcaldia de 9 de gener de 2017 (ratificat pel  Plenari  del  Consell  municipal  en sessió
de 27 de gener de 2017) i que fou modificat posteriorment mitjançant documents
administratius  signats el 16 de juliol de 2018 i 13 de maig de 2019 respectivament, la
qual té per objecte una nova ampliació dels terminis establerts en l’esmentat conveni,
a l'empara de l'apartat tretzè del mateix, per a dur a terme les operacions
patrimonials per a la construcció d’uns nous equipaments penitenciaris. FACULTAR en
la Segona Tinenta d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Ima. Sra. Janet Sanz Cid, la
signatura de la present addenda al Conveni i dels actes que es derivin.

Districte de les Corts

9. – (18PL16581) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla Especial Urbanístic Integral i de Millora
Urbana per a la concreció de la titularitat, tipus i ordenació de l'equipament del carrer
Remei 18-32 i ajust viari en els carrers Joan Güell i del Remei, promogut per la
Fundació Sant Josep Oriol; 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.

Districte de Sant Martí

10. – (18PL16647) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la transformació dels edificis
industrials consolidats situats a les parcel·les del carrer Bolívia 250 i 254, promogut
per INMAY SL; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a què
fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, informe que consta a
l’expedient i, a efectes de motivació, s’incorpora a aquest acord.

c) Proposicions
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D) Part d'impuls i control

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

E) Mocions

F) Declaracions Institucionals

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

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

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

B) Part Informativa

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

C) Part decisòria / Executiva

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

a) Propostes d'acord

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

1. – (1327/19)  APROVAR  inicialment  el  Programa  d’Actuació  Municipal  2020-2023  (PAM)
de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  en  els  termes  que  s’indiquen  en  el  document  que
consta  a  l’expedient  annex;  TRAMETRE’L  als  Consells  de  Districte  per  a  què  emetin
l’informe corresponent; i, SOTMETRE’L a informació pública per un període d’un mes,
a  comptar  des  de  l’endemà  de  la  publicació  del  corresponent  anunci  en  el  Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb l’article 121 del ROM.
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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

2. – (02-2019CI40337)  ACORDAR la  declaració  d’especial  interès  i  utilitat  municipal  de les
obres  de  reforma  interior  del  local  (entitat  sense  ús  d’habitatge)  sense  afectació  de
l’estructura de l’edifici, realitzades a l’edifici situat a l’adreça del carrer Manso 19 - 27,
emparades  per  l’admissió  del  Comunicat  d’Obres  02-2019CI40337  en  data  de  29
d’agost de 2018; CONCEDIR a l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (Q-5.856.249-G) la
bonificació del 70% 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 de caràcter públic; NOTIFICAR-HO a
l’interessat i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

3. – (06-2015CD68328) INADMETRE per extemporània la sol·licitud de 22 de març de 2017
presentada pel Sr. Hermes Solé Higueras, en representació de la Comunitat de
Propietaris de Gran de Gràcia 54, de bonificació del 35% de la quota de l’Impost sobre
Construccions,  Instal·lacions  i  Obres  generada  per  l’admissió  del  comunicat  diferit
núm. 06-2015CD68328, per les obres efectuades al carrer Gran de Gràcia 54.

4. – (06-2017CI44609)  DECLARAR  d’especial  interès  i  utilitat  municipal  les  obres
realitzades  pel  Servei  Català  de  la  Salut  a  l’empara  del  comunicat  immediat  06-
2017CI44609 consistents en les següents actuacions: (i) reforma interior en locals
(entitats  sense  ús  d’habitatge)  sense  afectar  l’estructura  de  l’edifici  (3b2-OCI),  al
carrer Larrard, 1-3, baixos 1, de conformitat amb l’article 7è apartat 1 de l’Ordenança
Fiscal  2.1  de  2017  reguladora  de  l’ICIO.  CONCEDIR  al  Servei  Català  per  la  Salut  una
bonificació del 70% de la quota de l’Impost sobre construccions, Instal·lacions i Obres
meritat per les obres realitzades a l’empara del comunicat immediat 06-2017CI44609,
al  carrer  Larrard,  1-3,  baixos  1,  presentat  el  18  d’agost  de  2017,  essent  l’import
abonat  per  l’ICIO  de  4.459,96  euros  -ja  aplicada  la  bonificació  del  70%  per
equipaments comunitaris promoguts per operador públic-, calculat sobre el
pressupost inicial de l’obra de 443.777,50 euros, atès que es reuneixen les condicions
previstes per l’article 7è apartat 1. A) A1. de la referida Ordenança fiscal núm. 2.1, en
la seva redacció vigent per a l’exercici 2017, ja que les obres realitzades a l’empara del
comunicat immediat referit es van efectuar en el CAP Vila de Gràcia, un dels
equipaments  comunitaris  contemplat  a  l’article  212 de les  Normes Urbanístiques  del
Pla General Metropolità, en el seu apartat 1.b); i aquestes obres varen ser
promogudes directament per una entitat de caràcter públic, com és el Servei Català
de la Salut, un ens públic de caràcter institucional depenent de la Generalitat de
Catalunya creat per mitjà de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'Ordenació Sanitària de
Catalunya. DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

5. – (10-2017LL65572) ACORDAR la  declaració d’especial  interès i  utilitat  municipal  de les
obres de reconversió d’edifici industrial a ús d’habitatge no convencional, als terrenys
situats  al  carrer  Sancho  de  Ávila,  número  41-45  i  de  conformitat  amb  l’Ordenança
Fiscal  2.1  de  l’any  2018;  CONCEDIR  a  Mahir  Investments,  SL  la  bonificació  del  35%
sobre  la  quota  de  l’Impost  de  Construccions,  Instal·lacions  i  Obres  generada  per  la
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concessió de la llicència, en data 17 de desembre de 2018 (exp. 10-2017LL65572) a la
part  amb  protecció;  donat  s’ajusta  a  allò  establert  en  l’article  7è  de  l’esmentada
ordenança,  en  tant  que  es  d’obres  en  edifici  urbanísticament  protegit  (nivell  de
protecció C) per a la reconversió d’edifici industrial a ús d’habitatge no convencional; i
DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

b) Proposicions

D) Part d'impuls i control

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

E) Mocions

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

III) ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 9 de gener
de 2020, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i
S'APROVA.

B) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

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

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (BA 41/19) Resolució del Director General de Barcelona Activa SAU SPM, de 8 de
novembre  de  2019,  que  ADJUDICA els  serveis  d’informació  i  assessorament  en  drets
laborals  en  tres  districtes  de  la  ciutat,  amb  un  valor  estimat  de  602.529,30€,  Lot  1
Servei  d’informació  i  assessorament  en  drets  laborals  al  Districte  de  Ciutat  Vella  a
FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA COMTAL per  l’import  màxim de 37.145,00 euros  IVA
exempt  i  un  termini  d’execució  d’un  any  amb  possibilitat  de  pròrroga  per  quatre
anualitats  addicionals;  Lot  2  Servei  d’informació  i  assessorament  en  drets  laborals  al
Districte de Sants-Montjuïc a ASESORÍA JURÍDICA  R. SENRA CB per l’import màxim de
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40.305,71  euros  IVA  inclòs  i  un  termini  d’execució  d’un  any  amb  possibilitat  de
pròrroga per quatre anualitats addicionals;  Lot 3 Servei  d’informació i  assessorament
en drets laborals al Districte de Nou Barris a INSERCOOP SCCL per l’import màxim de
42.581,97  euros  IVA  inclòs  i  un  termini  d’execució  d’un  any  amb  possibilitat  de
pròrroga per quatre anualitats addicionals, per haver presentat les ofertes admeses
més avantatjoses en termes de qualitat-preu i que donen compliment a la totalitat
dels requeriments previstos en els plecs reguladors.

2. – (BA 44/19) Resolució del Director General de Barcelona Activa SAU SPM, de 3
d’octubre de 2019, que ADJUDICA els serveis d’impressió i distribució dels programes
d’activitats  de  Barcelona  Activa, amb  un  valor  estimat  de  520.000,00€  a  IMPREMTA
PAGES  SL  per  l’import  màxim  de  99.220,00  euros  IVA  inclòs,  amb  un  termini
d’execució  d’un  any  amb  possibilitat  de  pròrroga  per  quatre  anualitats  addicionals,
per haver presentat l’oferta admesa més avantatjosa en termes de qualitat-preu i que
dona compliment a la totalitat dels requeriments dels plecs reguladors.

3. – (BA 45/19) Resolució del Director General de Barcelona Activa SAU SPM, de 8 de
novembre  de  2019,  que  ADJUDICA  els  serveis  d’execució  de  programes  a  mida
d’innovació socioeconòmica, amb un valor estimat de 593.009,20€,  Lot 1. V edició de
Camí de la solidesa Programa d'acompanyament i formació per a organitzacions
d'Economia Social i Solidària gestionades i liderades per dones i per a treballadores
d’aquestes  a  COL·LECTIU  RONDA  SCCL  per  l’import  màxim  de  20.678,90  euros  IVA
inclòs  i  un  termini  d’execució  d’un  any  amb  possibilitat  de  pròrroga  per  quatre
anualitats addicionals; Lot 2. IV edició de Construïm en femení Programa
d’acompanyament i formació per a la creació d’organitzacions liderades per dones en
l’àmbit  de  l’economia  cooperativa,  social  i  solidària  a  TANDEM  SOCIAL  SCCL  per
l’import  màxim  de  65.512,13  euros  IVA  inclòs  i  un  termini  d’execució  d’un  any  amb
possibilitat de pròrroga per quatre anualitats addicionals; Lot 3. IV edició de La
Comunificadora Programa d'impuls per a projectes d'economia col·laborativa amb
enfocament  procomú  a  FEM  PROCOMUNS  SCCL  per  l’import  màxim  de  44.942,43
euros  IVA  inclòs  i  un  termini  d’execució  d’un  any  amb  possibilitat  de  pròrroga  per
quatre anualitats addicionals, per haver presentat les ofertes admeses més
avantatjoses en termes de qualitat-preu i que donen compliment a la totalitat dels
requeriments previstos en els plecs reguladors.

4. – (BA 46/19) Resolució del Director General de Barcelona Activa SAU SPM, de 23 de
desembre de 2019, que ADJUDICA els serveis per al disseny, creació, impartició i/o
dinamització  de  les  accions  formatives  de  determinades  especialitats  de  l’oferta
formativa  del  Programa Barcelona Treball, amb un valor  estimat  de 829.140,00€,  Lot
2  Competències:  autoconfiança,  gestió  emocional  i  de  l’actitud  a  UTE  PSI-NIU  DE
PROJECTES  per  l’import  màxim  de  7.395,00  euros  IVA  exclòs;  Lot  3  Competències:
flexibilitat, gestió del canvi, de la diversitat i resiliència a ARNAU GASULL per l’import
màxim de 5.040,00 euros IVA exclòs; Lot 4 Competències: empatia, assertivitat i
comunicació envers l’altre a TALENTAGORA SL per l’import màxim de 4.602,00  euros
IVA exclòs; Lot 5 Competències: iniciativa i pressa de decisions a JUDIT VIÑAS per
l’import  màxim  de  3.920,00  euros  IVA  exclòs;  Lot  7  Competències:  compromís  amb
l’organització,  assoliment,  organització  estratègica  i  motivació  a  NAU
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DESENVOLUPAMENT  PROFESSIONAL  SL  per  l’import  màxim  de  4.556,00  euros  IVA
exclòs; Lot 8 Competències: treball en equip i cooperació a TALENTAGORA SL per
l’import màxim de 3.304,00 euros IVA exclòs; Lot 10 Currículum i carta de presentació
a IMPENTO SL per l’import màxim de 7.112,60 euros IVA exclòs; Lot 11 Entrevista de
selecció  a  UTE  PEDRO  LUIS  ROJAS  I  ARIADNA  VIGUERAS  per  l’import  màxim  de
5.720,00 euros IVA exclòs; Lot 12 Canals de recerca de feina i recerca 2.0 a FUNDACIÓ
PERE  TARRÈS  per  l’import  màxim  de  12.834,80  euros  IVA  exclòs;  Lot  13  Objectiu
Professional  i  autoconeixement a IMPENTO SL per l’import  màxim de 5.690,08 euros
IVA  exclòs;  Lot  14  Coaching  per  a  l’autoconeixement  a  BENEDITO&LAFARGA
TRAINING SL per l’import màxim de 17.160,00 euros IVA exclòs; Lot 15 Coaching per a
la gestió del canvi personal i professional a BENEDITO&LAFARGA TRAINING SL per
l’import  màxim  d'11.700,00  euros  IVA  exclòs;  Lot  16  Activitats  d’orientació
professional,  competències  i  recerca  de  feina  a  EL  DESPERTADOR  SL  per  l’import
màxim de 12.240,00 euros; Lot 17 Tendències del Mercat de Treball i Networking
entre  oferta  i  demanda  de  feina  a  ROSAURA  ALASTRUEY  per  l’import  màxim  de
18.184,02 euros, amb un termini d’execució d’un any amb possibilitat de pròrroga per
quatre anualitats addicionals, per haver presentat les ofertes admeses més
avantatjoses tenint en compte la relació cost-eficàcia i que donen compliment a la
totalitat dels requeriments previstos en els plecs reguladors.

5. – (BA 50/19) Resolució de la Directora General de Barcelona Activa SAU SPM, de 2
d’agost  de  2019,  que  INICIA  l’expedient  de  contractació  dels  serveis  d’impartició  de
determinades accions de formació professionalitzadora del Programa Treball als
Barris 2019, amb divisió en nou lots i  termini d’execució d’un any amb possibilitat de
pròrroga per dues anualitats addicionals; APROVA el plec de clàusules per un
pressupost de licitació de 196.500,20 euros IVA exclòs i un valor estimat de
589.500,60 euros i CONVOCA la licitació per procediment obert i tramitació ordinària.

6. – (BA 57/19) Resolució del Director General de Barcelona Activa SAU SPM, de 29 de
novembre de 2019, que ADJUDICA el contracte de serveis de dinamització dels espais
de  recerca  de  feina  al  territori, amb  un  valor  estimat  de  960.000,00€  a  FUNDACIÓ
MERCÈ  FONTANILLAS  per  l’import  màxim  de  188.160,00  euros  IVA  exempt  i  un
període  d’execució  d’un  any  amb  possibilitat  de  pròrroga  per  quatre  anualitats
addicionals,  per  haver  presentat  l’oferta  admesa  més  avantatjosa  en  termes  de
qualitat-preu i que dona compliment a la totalitat dels requeriments previstos en els
plecs reguladors.

7. – (BA 60/19) Resolució del Director General de Barcelona Activa SAU SPM, de 10 de
novembre de 2019, que INICIA l’expedient de contractació dels serveis per impulsar la
iniciativa LIDERA per la realització de diferents programes d’accions positives per a la
incorporació de les dones en el món empresarial, tant siguin emprenedores i
empresàries com a professionals i directives, amb divisió en set lots i termini
d’execució  d’un  any  amb  possibilitat  de  pròrroga  per  quatre  anualitats  addicionals;
APROVA el plec de clàusules per un pressupost de licitació de 413.018,00 euros IVA
exclòs i un valor estimat de 2.065.090,00 euros i CONVOCA la licitació per
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària.

 



CG 2/20 10/16

8. – (BA 85/19) Resolució del Director General de Barcelona Activa SAU SPM, de 9 de
gener  de  2020,  que  INICIA  l’expedient  de  contractació  dels  serveis  per  al  disseny,
creació, impartició i/o tutorització de les accions de captació i acompanyament de la
IT Academy de Barcelona Activa, amb divisió en cinc lots i termini d’execució d’un any
amb possibilitat de pròrroga per quatre anualitats addicionals; APROVA el plec de
clàusules per un pressupost de licitació de 185.934,00 euros IVA exclòs i un valor
estimat de 929.670,00 euros i CONVOCA la licitació per procediment obert subjecte a
regulació harmonitzada i tramitació ordinària.

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

9. – (20190098 IMSS) Resolució del Consell Rector de l’Institut Municipal de Serveis Socials
de Barcelona, de 18 de desembre de 2019, que CONVOCA procediment obert per
l’adjudicació del contracte del servei que té per objecte la gestió del Servei d’Ajuda a
Domicili, amb mesures de contractació pública sostenible i d’eficiència social, amb un
import de licitació de 199.328.077,33 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de 24
mesos amb pròrroga de 36 mesos.

10. – (20190479 IMSS)  Resolució de la  Gerent de l’Institut  Municipal  de Serveis  Socials,  de
21  de  novembre  de  2019,  que  ADJUDICA  el  contracte  del  servei  d’atenció  i
assessorament  jurídic  als  professionals  dels  Serveis  Socials  de  l’Institut  Municipal  de
Serveis  Socials  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  amb  mesures  de  contractació  pública
sostenible, a l’empresa UTE Nº 6 PROGESS, SL – LEXISS, SCP, amb CIF U67551457, per
un import d'1.380.233,75 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de 24 mesos amb
pròrroga de 24 mesos.

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. – (1327/19) APROVAR el projecte del Programa d’Actuació Municipal 2020-2023 (PAM)
de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  de  conformitat  amb  el  que  disposa  l’article  121  del
Reglament Orgànic Municipal.

2. – (19XC0388 (1313/19)) APROVAR el conveni amb la Fundación de Estudios Libertarios
Anselmo  Lorenzo,  NIF  G78445228,  que  té  per  objecte  la  col·laboració  en  l’edició  del
llibre "Gràfica Obrera i Anarquista". FACULTAR el Gerent de Recursos de l’Ajuntament
de Barcelona per a la signatura de l’esmentat conveni.

3. – ()  INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el  document
de 16 de gener de 2020.
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4. – (0102/20) APROVAR inicialment la modificació de les bases del Programa de
subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a l’Impuls Socioeconòmic del Territori,
en  els  termes  previstos  a  la  proposta  que  consta  en  l’expedient,  que  té  caràcter  no
substancial, no altera cap element fonamental previst en les bases reguladores inicials
i  cerca millorar  la  gestió  i  l’adequació als  objectius  generals  del  Programa;  ORDENAR
la publicació de la modificació de les esmentades Bases al Butlletí Oficial de la
Província i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament així com la inserció d’una referència
d’aquest  anunci  en  la  Gaseta  Municipal;  SOTMETRE-LES  a  informació  pública  per  un
termini de 20 dies hàbils a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, de conformitat amb els articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats I Serveis dels ens locals; 83 de
la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions  Públiques  i  52  de  la  Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i
procediment de les administracions públiques de Catalunya; APROVAR definitivament
aquestes  Bases  Generals  sempre  i  quan  no  s’hagin  presentat  al·legacions  durant  el
període d’informació publica.

5. – (3-002/2020)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-002/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018 per a l’exercici 2020, d’import 56.766,11
euros, per atendre transferències de crèdit del Districte de Sants-Montjuïc, de
conformitat  amb  la  documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions  pressupostàries
que  consta  a  l’expedient,  referència  comptable  núm.  20010791;  i  PUBLICAR  aquest
acord a la Gaseta Municipal.

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

6. – (20190364) DESISTIR del procediment de licitació del contracte 19002281, que té per
objecte els Serveis de Manteniment i reparació de les instal·lacions i sistemes de
regulació del trànsit i control d'accessos de la ciutat de Barcelona durant el període
2019-2021, amb mesures de contractació pública sostenible, de conformitat amb
l'article 152 de la LCSP, per l'existència d'errors no esmenables en la preparació del
contracte, atès l'assenyalat en l'informe tècnic emès pel departament d'Espai Urbà,
de 19 de desembre de 2019, que consta a l'expedient; ALLIBERAR l'autorització de
despesa aprovada per Decret de 27 de juny de 2019 de l'esmentat contracte, per un
import d'11.950.129,15 euros amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 2.762.354,60 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22724/13413 0504; un
import (IVA inclòs) de 3.212.709,98 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22724/13413 0504; un import (IVA inclòs) de
2.762.354,60 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació
pressupostària D/22724/13413 0504; un import (IVA inclòs) de 3.212.709,97 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22724/13413
0504. PUBLICAR aquesta resolució al DOUE i a la plataforma de serveis de
contractació pública de la Generalitat de Catalunya. DONAR compte d'aquesta
resolució a la Comissió d'Ecologia, Infraestructures, Urbanisme i Mobilitat.
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Districte de Gràcia

7. – (06-PA-01-2019)  APROVAR el  conveni  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  la  mercantil
ENCARNACIÓ  INVEST,  SL  per  la  revocació  de  la  llicència  d’edificació  concedida  per
resolució de la quarta Tinenta d’Alcaldia, de 24 de juliol de 2018, i per la transmissió a
l’Ajuntament de les finques del carrer Encarnació  13-15 i 17 i FACULTAR el regidor del
Districte de Gràcia per a la signatura d’aquest conveni.

Districte de Nou Barris

8. – (8BD 2017/030) APROVAR definitivament el projecte executiu de la construcció del
casal de joves Prosperitat, al passeig de Valldaura, 271-289, al Districte de Nou Barris
de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe de Conformitat Tècnica del
Projecte  i  l’Informe  Tècnic  del  Projecte  que  figuren  a  l’expedient  administratiu  i  que
aquests efectes es donen per reproduïts, amb un pressupost de 3.444.543,71 euros,
el  21% de l’impost  del  valor  afegit  (IVA)  inclòs,  d’acord  amb allò  que preveu l’article
235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Municipal i de règim local de Catalunya; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial
de  la  Província  de  Barcelona  (BOPB),  a  la  Gaseta  municipal  i  al  Tauler  d’Anuncis  de
l’Ajuntament.

Districte de Sant Andreu

9. – (9BD 2019 158) APROVAR el Projecte Modificat del Projecte executiu de
reurbanització de l’espai exterior del nou equipament Poliesportiu de Camp del Ferro
i obertura de la prolongació del carrer Virgili, al districte de Sant Andreu de Barcelona,
d’iniciativa  municipal,  a  l'empara  de  l'article  42  i  43  del  Decret  179/1995,  de  13  de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS)
d’acord  amb  l’Informe  Tècnic  i  Jurídic  de  la  societat  municipal  BIMSA  que  figuren  a
l’expedient  administratiu  i  que  a  aquests  efectes  es  donen  per  reproduïts,  per  un
import total d'1.531.616,31 euros, 21% IVA inclòs, import resultant de sumar al
contracte  principal  licitat  (1.276.186,54  euros,  21%  IVA  inclòs),  l’import  de  les
modificacions proposades (233.487,20 euros, 21% IVA inclòs) i les despeses
associades (21.942,57 euros, 21% IVA inclòs), i que representa el 17,99% d’increment
sobre  l’import  del  Pressupost  de  Coneixement  per  l’Administració  (PCA)  del  projecte
aprovat definitivament (1.298.129,11 euros 21% IVA inclòs); les modificacions
consisteixen  en  canvis  en  els  materials  i  equips  d’instal·lacions  obeint  a  diferents
peticions  realitzades  per  part  dels  Responsables  d’Espai  Públic  afectats,  tasques  de
desplaçament  d’escomeses,  així  com  altres  modificacions  que  obeeixen  a  criteris  de
seguretat  i  millora  de  la  funcionalitat  de  tot  l’entorn  a  urbanitzar;  PUBLICAR  aquest
Acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un dels diaris de més
circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de
Barcelona.

Districte de Sant Martí

10. – (10-2019LL19241) CONCEDIR la llicència d'obres majors a  SHAFTERSURY RE per a
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l'execució d'obres majors a l'emplaçament situat al c. Cristobal de Moura,52-68 i al c.
Provençals,  75-79  consistents  en  la  construcció  d’un  edifici  d’obra  nova  destinat  a
oficines de PB+12PP i 2 plantes soterrànies per a aparcament i sales tècniques, amb
front als carrers Cristóbal de Moura i Provençals, així com al nou futur parc de
caràcter local (6b), amb una superfície construïda total de 21.516,25 m2. En resulten
unes sales multifuncionals (menjador, gimnàs, sales de reunions, etc.) i recepció en
planta baixa, 17 espais diàfans per a oficines en plantes pis (2 per planta de P1 a P5 i 1
per planta de P6 a P12), 138 places d’aparcament per a cotxes, 44 per a motos i  210
per a bicicletes. Es destinen 3.359,20 m2 a activitats @, en plantes P8 a P11 amb les
següents  CONDICIONS PARTICULARS DE LA LLICÈNCIA.-  Abans  de l’inici  d’obres:  -  Cal
acreditar que s’ha dipositat el corresponent aval bancari en garantia de l'execució de
les obres d’urbanització dels espais lliures públics de les porcions de terreny de la UA
11 en les illes 2 i 3 per part de la Junta de Compensació i al seu càrrec per import de
338.695,62 euros segons quantia que es desprèn dels informes de la Direcció de
Serveis de Gestió Urbanística de dates 03-07-2019 i 18-11-2019. - 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. - Caldrà contactar amb l'Agencia d'Energia de Barcelona, donar compliment als
requeriments del seu informe de 15-05-2019 en relació a l'aplicació de l'Ordenança
General de Medi Ambient de Barcelona i obtenir el seu informe favorable. Per a
consultes: solar.aeb@bcn.cat. - Caldrà contactar amb el Departament de Parcs i
Jardins (c.Torrent de l’Olla  218.  Barcelona) per possibles afectacions d’arbrat situat a
la vorera i/o a l’interior de la parcel·la. - Caldrà informar i convocar al Departament de
Coordinació  d’Obres  a  l’Espai  Públic  (DCOEP)  de  la  Gerència  Adjunta  de  Mobilitat  i
Infraestructures  –  Ecologia  Urbana  (c.Torrent  de  l’Olla  218.  Barcelona)  i  donar
resposta al seu informe de 13-05-2019. - Cal donar resposta als informes de Barcelona
Cicle de l'Aigua SA (BCASA) de dates 03-04-2019 i 01-08-2019. Cal realitzar un estudi
hidrogeològic  de  la  qualitat  del  subsòl  i  traslladar-lo  a  l’Agència  de  Residus  de
Catalunya (ARC) per tal que emeti la seva valoració. En cas de contaminació de sòls, es
requereix  informe  de  l’Agència  Catalana  de  l’Aigua  (ACA).  Tot  i  que  no  consta  cap
afectació per servitud referent a la xarxa de clavegueram, actualment s’està executant
el Projecte d’urbanització dels carrers Cristóbal de Moura, Provençals i Fluvià a l’àmbit
de  Ca  l’Alier,  que  incorpora  la  xarxa  de  clavegueram  que  passa  per  davant  de  les
façanes  de  l’edifici;  la  xarxa  de  desguàs  de  l’edifici  s’haurà  de  connectar  als
claveguerons previstos a  la  urbanització dels  dos carrers  (veure annex a l’informe de
BCASA). En el decurs de les obres: - Segons l’informe del Servei de Prevenció, Extinció
d’Incendis  i  Salvament  (SPEIS)  de  22-07-2019,  la  instal·lació  de  columna  seca  es  farà
d’acord  a  l’article  13.2  de  l’Annex  1  de  ORCPI-08  complementàriament  a  les
normatives  ja  indicades  a  la  memòria  del  projecte  constructiu.  -  D’acord  amb
l’informe  de  la  Direcció  de  Serveis  de  Projectes  i  Obres  de  11-11-2019,  les  aigües
pluvials i les aigües residuals aniran dirigides als punts destinats en la urbanització per
a aquest fi, i es tindran en compte les escomeses de serveis previstes a la
urbanització. - Els conductes per a l'evacuació de fums, gasos, bafs i olors, s'ajustaran 
al que es disposa al Títol 2 de l'Ordenança del Medi Ambient de Barcelona. - Caldrà
posar-se en contacte amb el Cicle de l'Aigua (BCASA) per tal d'executar el clavegueró,
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així com seguir-ne el protocol establert quant a eventuals esgotaments del freàtic per
obres. - Caldrà donar compliment a la Subsecció 5a de l'Ordenança dels usos del
paisatge urbà de la ciutat de Barcelona, en especial a l'article 67 pel que fa a les
mitgeres. - Caldrà que l'alçada sota conductes de ventilació de l'aparcament no sigui
inferior a 2,20 m. - Caldrà que la ventilació de l'aparcament s'ajusti al previst a
l'apartat  “3.1.4 Aparcamientos y  garajes de cualquier  tipo de edificio” del  CTE DB HS
3,  a  l’apartat  8  “Control  del  humo  de  incendio”  del  CTE  DB  SI  3  i  a  l’article  23-2
Garatges i aparcaments de l'Ordenança de Medi Ambient de Barcelona. En el tràmit
de primera ocupació  i/o  comunicació  prèvia:  -  Previ  a  l’atorgament  de la  llicència  de
primera  ocupació  es  comunicarà  l’acabament  de  les  obres  al  Departament  de
Coordinació d’Obres a l’Espai Públic, per a poder comprovar l’acompliment del PEI en
la  fase  d’obres  i  anotar  els  registres  necessaris  per  al  manteniment  de  les
infraestructures de serveis, així com entregar una separata complerta de les
infraestructures  de  l’edifici,  que  inclourà  una  memòria,  annex  i  plànols  as-built,  així
com els possible informes relacionats. - Per a  l'entrada en funcionament de
l'aparcament, caldrà proveir-se prèviament de la corresponent Autorització pel
procediment de Comunicació amb Certificació Tècnica (Annex III.2). -  Per al
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’haurà  d'aportar  la
documentació requerida en l'article 6 de l'ORCPI/08 i, si correspon, el Pla
d'Autoprotecció. - D’acord a la disposició transitòria primera  de l’Ordenança del medi
ambient de Barcelona (BOPB 2/5/11), caldrà donar compliment als requeriments
establerts  a  l’article  45-1.4  de  la  citada  ordenança  relatiu  a  la  comprovació  de
l’aïllament  acústic  real  després  de  l’execució  de  l’obra  i  abans  de  l’atorgament  de  la
llicència/comunicat  de  primera  ocupació.  -  Caldrà  disposar  de  l’informe  favorable  a
l'execució del clavegueró de la finca, per part de BCASA. - Caldrà disposar de l’informe
favorable a l'execució de la instal·lació d’un sistema basat en bomba de calor i/o de la
instal·lació de plaques   fotovoltaiques en compliment del títol 8 sobre Energia Solar
de  l’Ordenança  de  Medi  Ambient  de  Barcelona,  per  part  de  l'Agència  de  l'Energia.  -
Caldrà aportar totes les certificacions exigides per les reglamentacions tècniques en
matèria de seguretat industrial per a les diferents instal·lacions (Baixa Tensió, Gas,
Aparells Elevadors, Climatització, Calefacció i ACS, etc.). - Caldrà inscriure al Registre
de la Propietat les corresponents servituds de pas, galeria i totes les sales tècniques
corresponents,  a  nom  de  l’Ajuntament  de  Barcelona.  Altres  condicions:  -  Aquesta
llicència d'obres no inclou la legalització de les bastides d'obra, ni l'ocupació de la via
pública, ni guals, les quals s'hauran de sol·licitar a Districte i tramitar d'acord amb la
normativa vigent. - Les assenyalades al full adjunt. Termini d'inici de les obres: 12
mesos. Termini d'execució de les obres: 36 mesos.

11. – (19SD0135 PU) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta
Municipal  de  Barcelona,  el  document  d’actualització  del  Projecte  d’Urbanització  del
Polígon  d’Actuació  Urbanística  1,  Fase  A,  de  la  Modificació  del  Pla  General
Metropolità  en  l’àmbit  de  la  Plaça  de  les  Glòries  Meridiana  Sud,  el  projecte
d’urbanització  del  qual  va  ser  aprovat  definitivament  per  acord  de  la  Comissió  de
Govern en sessió de 16 de maig de 2012 i publicat als efectes de la seva executivitat al
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BOPB  de  27/06/2012,  d’acord  amb  les  condicions  establertes  a  l’Informe  Tècnic  del
Projecte  (ITP  amb  classificació  B)  de  30  de  juliol  de  2019,  que  figura  a  l’expedient
administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, promogut per la Junta de
Compensació  del  Polígon  d’Actuació  número  1  del  Sector  Glòries-Meridiana  Sud  de
Barcelona,  per  un  import  de  3.788.160,59  euros,  el  21%  de  l’impost  del  valor  afegit
(IVA)  inclòs,  d’acord  amb  el  que  estableixen  els  articles  89.6  i  119.2  del  Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i
en un dels diaris de més circulació de la província. NOTIFICAR  el present acord als
interessants. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures
i Mobilitat.

12. – (10BD 2018/127) APROVAR definitivament el Projecte bàsic i executiu per la
rehabilitació parcial d’una nau a Can Ricart al carrer Emilia Coranty 5-9, al districte de
Sant Martí de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe de Conformitat
Tècnica  del  Projecte  que  figura  a  l’expedient  administratiu  i  que  aquests  efectes  es
dóna  per  reproduït,  amb un  pressupost  de  580.350,15  euros,  el  21% de  l’impost  del
valor  afegit  (IVA)  inclòs,  d’acord  amb  allò  que  preveu  l’article  235.2  del  Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
règim local de Catalunya (TRLMRLC); i PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la
Província  de  Barcelona  (BOPB),  a  la  Gaseta  municipal  i  al  Tauler  d’Anuncis  de
l’Ajuntament.

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

13. – (1383/19)  INICIAR  el  procediment  per  a  la  revisió  i  actualització  de  l’àmbit
competencial dels Districtes i les Àrees de l’Ajuntament de Barcelona delimitat per les
diferents transferències i actes de delegació i desconcentració. DESIGNAR la Gerència
de  Coordinació  territorial  i  Proximitat  òrgan  instructor  per  a  l’impuls  i  coordinació
d’aquest procediment.

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

14. – (20190321)  APROVAR,  el  conveni  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  AECAD  amb  NIF
núm.  G65396244,  per  al  desenvolupament  d’avantatges  econòmics  als  titulars  de  la
targeta Rosa i targeta Barcelona Solidària. FACULTAR la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño,
Tinenta  d’Alcaldia  de  Drets  Socials,  Justícia  Global,  Feminismes  i  LGTBI,  de
l’Ajuntament  de  Barcelona,  per  a  la  signatura  de  l’esmentat  conveni,  així  com  la  de
tots aquells documents que se’n derivin.

ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT

15. – (20194454_20000063)  ESTIMAR  en  part  les  al·legacions  presentades  per  l’empresa
CLECE SEGURIDAD, mitjançant correu electrònic, durant el període de presentació
d’ofertes  del  contracte  19003471  [actualment  contracte  20000063],  de  serveis  de
seguretat dels accessos de la Sala Conjunta de Comandament, d’acord amb el plec de
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prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible i, en aquest
sentit, MODIFICAR les clàusules 2 i 10 del plec de clàusules administratives particulars
aprovat, de manera que la quantia del pressupost de licitació serà de 416.061,94
euros, IVA inclòs, dels quals, 343.852,84 euros, corresponen al pressupost net i
72.209,10  euros,  a  l’IVA,  al  tipus  del  21%;  la  quantia  del  valor  estimat  serà  de
687.705,68  euros  i,  en  el  desglossament  dels  costos,  els  referents  a  l’estimació  del
salari brut dels treballadors serà de 217.737,52 euros; respecte a la clàusula 10, se
suprimeix el criteri d’aplicació automàtica que figurava a l’apartat 4 i, també, el criteri
únic avaluable amb subjecció a judicis de valor, i es substitueixen per dos nous criteris
d’aplicació automàtica (actuals apartats 4 i  5 de la clàusula 10); tot això d’acord amb
els informes que figuren a l’expedient. CONVOCAR novament la licitació per a la seva
adjudicació i notificar aquesta resolució als interessats. AUTORITZAR la despesa del
contracte 20000063, per import de 416.061,94 euros, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 125.958,47 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la posició
pressupostària D/22701/13011 del pressupost de 2020, 208.030,97 euros, IVA inclòs,
amb  càrrec  a  l’esmentada  partida  del  pressupost  de  2021  i  82.072,50  euros,  IVA
inclòs, amb càrrec a la mateixa partida del pressupost de 2022; atès que el present
contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització es subordina
al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals.
DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

16. – (40001/2020)  APROVAR  la  convocatòria  per  l’any  2020  del  concurs  Premis  Punts  de
Llibre de Sant Jordi del Districte de Sarrià-Sant Gervasi mitjançant la publicació
d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en la Gaseta Municipal.
AUTORITZAR  la  despesa  total  de  1.500,00  euros  que  aniran  a  càrrec  a  l’aplicació.
pressupostària D/48101/33411 del pressupost de l'any 2020, per fer front a la
disposició i lliurament d'aquests premis.

b) Mocions

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