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Ref:CG 2/19 

 

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

Barcelona, el dia 17 de gener de 2019 s'hi reuneix la Comissió de Govern en 

sessió ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. Alcaldessa, Ada Colau 

Ballano. Hi concorre la Ima. Tinenta d’Alcaldia,  Laia Ortiz Castellví, i els Ims. 

Srs. Regidors i les Imes. Sres. Regidores, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom 

Cabau, Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal Lago, Josep Ma. Montaner 

Martorell i Eloi Badia Casas, assistits pel Secretari General, Sr. Jordi Cases i 

Pallarés, que certifica. 

 

 Excusen la seva absència, els Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents/tes 

d’Alcaldia, Gerardo Pisarello Prados, Jaume Asens Llodrà i Janet Sanz Cid. 

 

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

 

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

les deu hores. 

 

 Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 10 de gener 

de 2019, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; 

i S'APROVA. 

 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

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: 

 

 

ALCALDIA 

 

1.- (348/2018 DSAJ) APROVAR el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Lió 

(França), així com l’adhesió a l’Acord de subvenció (Grant Agreement 815391) 

signat entre l’Ajuntament de Lió i la Comissió Europea, el 19 de desembre de 

2018, amb l’objecte de formalitzar la participació de l’Ajuntament de Barcelona 

en el projecte europeu SECUR-CITIES, relatiu a la millora de la seguretat dels 

espais públics. FACULTAR el Sr. Jordi Samsó i Huerta, gerent de Seguretat i 

Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat conveni 

així com la del formulari d’adhesió (annex 3) a l’Acord de subvenció i la de tots 

els documents que se'n derivin. DONAR compte a la Comissió de Presidència, 

Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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ÀREA D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS 

INTERNACIONALS 

 

2.- (399/2018 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Laia Rius Graell 

(mat. 3100310) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb 

la categoria professional de Professora de Música, amb destinació a l’Escola 

Municipal de Música de l’Eixample de l’Institut Municipal d'Educació de 

Barcelona, on ocupa el lloc de treball de Professora de Música, i l’activitat 

privada per compte propi com a Intèrpret Musical. La dedicació professional 

privada haurà de complir amb l’establert en l’article 12.2 de la Llei 53/1984, així 

com l’establert a l’article 12 de la Llei 21/1987 i haurà de desenvolupar-se en 

horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada 

a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions 

que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre d’incompatibilitats del 

personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 

d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i 

d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc 

de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. 

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

Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

3.- (13/19)  APROVAR la modificació de l’organigrama de la Gerència de Recursos, 

tal i com es detalla a l’annex. PUBLICAR la present resolució en la Gaseta 

Municipal als efectes pertinents. DONAR-NE compte a la Comissió de 

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

 

4.- (0064/19)  APROVAR l'adhesió als sis lots de l’Acord marc de subministrament 

d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de manteniment i 

formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient de 

contractació núm. 2016.13), tramitat pel Consorci Català pel Desenvolupament 

Local (CCDL), com a ens instrumental de l’Associació Catalana de Municipis 

(ACM), de l’Ajuntament de Barcelona i els seus ens vinculats i/o dependents. 

COMUNICAR aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació 

Catalana de Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament 

Local. DONAR compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 

Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

5.- (2019/40)  APROVAR la convocatòria per a la concessió de subvencions en el marc 

del "Programa de Cooperació per a la Justícia Global”, “Programa de Cooperació 

per a la Justícia Global  a Ciutats Específiques” i “Programa d’Educació per a la 

Justícia Global” d'acord amb les Bases aprovades per acord de la Comissió de 

Govern de 29 de novembre de 2018. CONVOCAR, en règim de concurrència 

competitiva, per a l'atorgament de subvencions a entitats dedicades a l’àmbit de la 

Justícia Global i la Cooperació Internacional. AUTORITZAR la despesa per un 

import de 6.970.000,00 euros, amb càrrec a la partida 48901.23291.0701 i de la 

forma següent: 4.970.000,00 euros amb càrrec al Pressupost de l'exercici 2019 i la 

quantitat 2.000.000,00 euros, amb càrrec al Pressupost de l'exercici 2020, 

condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient. ORDENAR la publicació 

de la convocatòria mitjançant la inserció d'anunci en el Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona (BOPB). 
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6.-   Informar favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 

document de 17 de gener de 2019. 

 

7.- (01)  RECTIFICAR a l'empara de l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 

d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques,  l’error material de transcripció en la regulació dels preus privats dels 

serveis de cremació, desenferetrament de zenc i tractament de cendres per a l’any 

2019 i successius, aprovada per la Comissió de Govern de 13 de desembre de 

2018 i publicada al Butlletí Oficial de la Província el 21 de desembre de 2018,  en 

el següent sentit: a  l’apartat “Cremació de cadàver (per unitat)” on diu 29,06 

euros, ha de dir 329,06 euros. PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona.  

 

8.- (2018/699)  APROVAR el Conveni Marc de Col·laboració entre l’Ajuntament de 

Barcelona i la Fundació Bancària “La Caixa” en el marc del Pla Barcelona 

Ciència per establir les bases de col·laboració entre les parts en el 

desenvolupament de diversos projectes de ciència, recerca i innovació inclosos en 

el marc del Pla Barcelona Ciència de l’Ajuntament de Barcelona. FACULTAR el 

Primer Tinent d’Alcaldia, Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del 

conveni. DONAR compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 

Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

9.- (3–001/2019)  APROVAR l’expedient núm. 3-001/2019 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018 per a l’exercici 2019 , d’import 

111.863.187,01 euros, per atendre despeses de personal, despeses corrents i 

despeses d’inversions de diversos orgànics de conformitat amb la documentació i 

amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, 

referència comptable núm. 19010191; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 

Municipal. 

 

10.- (3-002/2019)  APROVAR l’expedient núm. 3-002/2019 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018 per a l’exercici 2019, d’import 

37.963.726,57 euros, per fer front a despeses de personal i despeses corrents de 

diversos orgànics, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 

19010291; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE 

compte a la Comissió d’Economia i Hisenda 

 

11.- (3–003/2019) APROVAR l’expedient núm. 3-003/2019 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018 per a l’exercici 2019, d’import 

40.143,43 euros, per atendre despeses de servei extraordinari de Guàrdia Urbana 

al Districte de l’Eixample, de conformitat amb la documentació i amb la 

distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 

comptable núm. 19010891; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 
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12.- (3–004/2019) APROVAR l’expedient núm. 3-004/2019 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018 per a l’exercici 2019, d’import 

298.852,30 euros, per atendre despeses del projecte Monument Presó dones de 

Les Corts, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 19010991; i 

PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

13.- (18-SJS-178)  PRORROGAR, amb efectes des de l’1 de gener de 2019, l’encàrrec de 

gestió a Foment de Ciutat, SA amb NIF A62091616, formalitzat en data 2 de 

març de 2018, per a la programació, gestió, coordinació i implementació de 

diversos projectes al Districte de Ciutat Vella, amb l’objectiu de donar resposta a 

problemàtiques específiques del territori i  per tal de millorar  l'ús i gaudi de 

l’espai públic pel veïnat; la millora de les condicions dels habitatge del Districte i 

generar la implicació social i la participació ciutadana necessàries per assolir la 

màxima connexió entre les necessitats existents i els serveis prestats per 

l’Administració municipal. PUBLICAR aquest acord i el text de l’encàrrec de 

gestió, de conformitat amb el que estableix l'apartat 3 de l'article 11 de la Llei 

40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.  

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

14.- (20189205)  ADJUDICAR el contracte núm. 18004461, que té per objecte Servei de 

dinamització dels equipaments municipals per a adolescents i joves: Espai Leiva, 

Espai 12@16 i "Tarda Jove al Poble-sec" al Districte de Sants-Montjuïc, amb 

objectius d'eficiència social, per un import de 389.158,37 euros (IVA inclòs), de 

conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient 

a Tasca Serveis d'Animació, SL,  amb NIF B59533190, i d'acord amb la seva 

proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, sotmès a la condició 

suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 

posterior/s a l'actual. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari la quantitat de 

351.858,84 euros (IVA inclòs) amb càrrec a les partides que s'indiquen en aquest 

mateix document i als pressupostos dels exercicis 2019 i 2020, dels quals 

319.871,67 euros corresponen al preu net i 31.987,17 euros a l'IVA, atès que es 

produeix una minoració de l’import de l’adjudicació en la quantitat de 37.299,52 

euros, IVA inclòs, per l’endarreriment produït entre la data d’inici de la prestació 

que s’indica en el Plec de Clàusules Administratives Particulars (15 de desembre 

de 2018) i la que es preveu (13 de febrer de 2019). FIXAR en 17.689,03 euros 

l'import de la garantia definitiva i RETENIR-LO del preu del contracte atesa la 

declaració del contractista d'acollir-se a aquesta modalitat de constitució de 

garantia. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 

comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per 

a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la 

tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de 
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contractació que impliqui la suspensió de la formalització, o s'hagués acordat 

l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte 

Francesc Fernàndez Sierra. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de 

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

 

15.- (20189205)  ALLIBERAR la quantitat de 39.807,12 euros (IVA inclòs) del contracte 

18004461 que té per objecte Servei de dinamització dels equipaments municipals 

per a adolescents i joves: Espai Leiva, Espai 12@16 i "Tarda Jove al Poble-Sec" 

al Districte de Sants-Montjuïc, amb objectius d'eficiència social, 13.075,79 euros 

en concepte de baixa en la licitació i 26.731,33 euros en concepte de minoració 

per endarreriment, el qual ha estat adjudicat a l'empresa Tasca Serveus 

d'Animació, SL, amb NIF B59533190, i retornar-lo a les partides que s'indiquen 

en aquest document, corresponents als  exercicis 2019 i 2020. DONAR COMPTE 

d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 

Seguretat i Prevenció. 

 

Districte de Sant Andreu 

 

16.- (09-PRE-1/2019) APROVAR les bases i la convocatòria del Concurs d’Arts Visuals Premi 

Miquel Casablancas per a l’edició 2019; AUTORITZAR la despesa de 12.000,00 

euros, amb el desglossament de 10.000,00 euros per a l’exercici 2019, i 2.000,00 

euros per a l’exercici 2020, condicionada a l’existència de crèdit adequat i 

suficient en la partida que correspongui per a l'exercici posterior a l'actual; 

PUBLICAR les bases i la convocatòria esmentades en el Butlletí Oficial de la 

Província. 

 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

17.- (18PL16636)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a l'ampliació d'un local 

comercial de venda de roba confeccionada superior a 2.500 metres quadrats 

d'acord amb el PECNAB, situat al carrer Pelai 54; promogut per C&A Modas 

SLU; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; SOTMETRE’L al Consell 

Municipal per a la seva aprovació definitiva; i DONAR-NE compte a la Comissió 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

Districte de l'Eixample 

 

18.- (2BD 2018/157) APROVAR el Projecte Modificat M1 del projecte de reurbanització de la 

superfície que ocuparà el nou parc de neteja, i que ocupa actualment la caserna 

provisional de bombers al parc Joan Miró, així com l’adequació dels accessos i la 

reurbanització de la coberta de la rampa d’accés de vehicles, Fase1, al Districte de 

l’Eixample de Barcelona, a l’empara de l’article 43 del Decret 179/1995, de 13 de 

juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 

(ROAS) i d’acord amb l’Informe Tècnic de la Direcció d’Obra i de la Direcció 

Tècnica d’Infraestructures de BIMSA i de l’Informe Jurídic de BIMSA que 

figuren a l’expedient administratiu i que aquests efectes es donen per reproduïts, 
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per un import, que en el cas de ser executat pel mateix contractista ascendeix a 

2.146.795,56 euros, el 21% d’IVA inclòs, import resultant de sumar el preu del 

contracte que ja incorpora la baixa oferta per l’adjudicatari (1.781.274,17 euros, 

IVA inclòs), l’import de les modificacions  (351.786,65 euros IVA inclòs que 

representen el 19,75 % d’increment sobre el contracte signat per l’adjudicatari) i 

el control de qualitat per import de 13.734,74 euros IVA inclòs; consistents 

principalment en el nou paviment metàl·lic de la coberta del nou parc de neteja i 

paviment metàl·lic de la rampa d’accés al carrer Tarragona, execució de murs de 

formigó armat en comptes de murs de bloc, més nous murs, substitució d'escales 

per nova rampa d'accés a la part central del parc, nova il·luminació escènica 

monument Dona i Ocell, drenatges i peça de coronació de l'estany segons 

especificacions de Bcasa i compliment de requeriments de l'IMI (nou Router); 

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 les Corts 

 

19.- (18PL16640)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic de les instal·lacions del Reial 

Club de Polo de Barcelona; promogut pel Reial Club de Polo de Barcelona; 

EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; SOTMETRE’L al Consell 

Municipal per a la seva aprovació definitiva; i DONAR-NE compte a la Comissió 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

Districte de Gràcia 

 

20.- (6BD 2017/067) APROVAR definitivament el Projecte executiu de la reurbanització de la 

plaça de Mons, al Districte de Gràcia de Barcelona, d’iniciativa municipal, 

d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i 

que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 549.352,15 euros, 

el 21% d’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; 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. 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

21.- (7BD 2016/142) APROVAR inicialment el Projecte d’urbanització de l’Arc de Sant 

Martí, al barri de la Font d’en Fargues, al districte d’Horta-Guinardó de 

Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que 

figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb 

un pressupost de 552.265,72 euros el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) 

inclòs, d'acord amb allò que preveu l'article 72 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; i 

SOTMETRE'L a informació pública, durant el termini d'un mes mitjançant anunci 

al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) termini durant el qual es 

podrà examinar i formular -hi les al·legacions pertinents. 
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22.- (7BD 2018/026) APROVAR definitivament el Projecte d’una caseta de jardiners dins 

l’àmbit del Mas Ravetllat, al Districte d'Horta-Guinardó 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 521.815,23 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; 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. 

 

Districte de Sant Martí 

 

23.- (18PL16627)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 

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

l'ampliació de l'escola Pere Calafell, d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LO al 

públic pel termini d’un mes; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva 

aprovació definitiva; i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme 

i Mobilitat. 

 

b) Mocions 

 

 

 No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió 

a les onze hores i trenta minuts. 

 


