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ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió de 19 de març de 2020

A la sala virtual, amb pantalla central de control ubicada a la Sala Lluís Companys de la
Casa  Consistorial  de  la  Ciutat  de  Barcelona,  el  19  de  març  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,
Janet Sanz Cid, Laia Bonet Rull, 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, 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.: Laura Pèrez Castaño i Margarita Mari Klose.

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

El  Secretari  constata  l’efectiva  connexió  per  via  telemàtica  de  tots  els  assistents  a  la
sessió mitjançant el sistema de videoconferència gestionat des de la referida sala
virtual i acredita l’existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 10.40
h.

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 12 de
març 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
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. – (0002/15) PRORROGAR,  per un període comprès des del 19.03.2020 fins el
18.03.2022, el contracte número 14002306 que té per objecte la selecció de
l’empresa encarregada de la gestió i  administració dels dominis “.barcelona” i  “.bcn”,

 



CG 11/20 2/6

titularitat  de  l’Ajuntament  de  Barcelona.  DONAR  COMPTE  d’aquest  acord  a  la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció

2. – (2019/423) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Alba Gimeno Martín
(mat. 3005273), 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’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  CLUB  ESPORTIU  FABRA  I  COATS,  com  a
Monitora.  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.

3. – (971/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Jaume Sastre Sastre (mat.
77514) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí de programa, amb la
categoria professional de Tècnic Superior en Enginyeria, amb destinació al
Departament d'Espai Urbà de la Gerència de Mobilitat i Infraestructures, on ocupa el
lloc de treball de Tècnic Superior d'Enginyeria (22FA1BIBA09), i una activitat privada
per compte propi com a enginyer de camins. Per tal d'evitar possibles coincidències
entre  l'activitat  pública  i  la  privada,  s’exclou  de  l’exercici  de  l’activitat  privada
d’enginyeria,  qualsevol  manifestació  del  mateix  en  el  terme  municipal  de  Barcelona.
La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral
setmanal  vigent  a  l’Administració  Pública  i  haurà  de  desenvolupar-se  en  horari  no
coincident  amb  el  municipal.  La  present  autorització  resta  condicionada  a  l’estricte
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen
en la Llei 53/1984 de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions  Públiques,  la  Llei  21/1987,  de  26  de  novembre,  d’incompatibilitats
del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable.
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió
de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

4. – (140/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Júlia Miralles de
Imperial Pujol  entre la seva activitat municipal com a personal eventual en el càrrec
d’Assessora  de  la  Sisena  Tinència  d’Alcaldia,  desenvolupant  el  lloc  de  treball
d’Assessora  3  (codi  de  lloc:  26EEESNEV01),  i  l’activitat  privada  per  compte  propi  de
col·laboració  en  publicacions  d’articles  d'opinió  i  de  divulgació.  La  dedicació
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professional total entre ambdues activitats, la que es proposa autoritzar de
col·laboració  en  publicacions  d’articles  d'opinió  i  de  divulgació  i  l’exercici  de
professora associada a temps parcial de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB),
que  es  tramita  en  l’expedient  141/2020,  no  podrà  superar  la  meitat  de  la  jornada
laboral setmanal vigent a l’Administració Pública atès l’article 13 de la Llei 53/1984, de
26  de  desembre,  d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les  Administracions
Públiques.  La  present  autorització  resta  condicionada  a  l’estricte  compliment  dels
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei
53/1984  de  26  de  desembre  d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les
Administracions  Públiques,  la  Llei  21/1987,  de  26  de  novembre,  d’incompatibilitats
del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable.
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió
de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

5. – (141/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Júlia Miralles de
Imperial Pujol entre la seva activitat municipal com a personal eventual en el càrrec
d’Assessora  de  la  Sisena  Tinència  d’Alcaldia,  desenvolupant  el  lloc  de  treball
d’Assessora  3  (codi  de  lloc:  26EEESNEV01),  i  l’activitat  pública  com  a  professora
associada a temps parcial de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per al curs
acadèmic 2019-2020 des del 01/03/2020 fins al 31/08/2020. La dedicació a la
docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no
coincident amb el municipal. La dedicació professional total entre ambdues activitats,
la que es proposa autoritzar de professora associada a temps parcial de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB)  pel  curs  acadèmic  2019-2020,  i  l’exercici  de  l'activitat
privada  per  compte  propi  de  col·laboració  en  publicacions  d’articles  d'opinió  i  de
divulgació  que  es  tramita  en  l’expedient  140/2020,  no  podrà  superar  la  meitat  de  la
jornada  laboral  setmanal  vigent  a  l’Administració  Pública  atès  l’article  13  de  la  Llei
53/1984,  de  26  de  desembre,  d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les
Administracions  Públiques.  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. – (inversio)  Informar  favorablement  les  actuacions  d’inversions  relacionades  en  el
document de 19 de març de 2020.

7. – (40  A  /2020)   APROVAR  la  incorporació  de  l’exercici  2019  per  l’exercici  2020   dels
romanents de crèdit de la Liquidació del Pressupost de 2019, corresponents a
despeses amb finançament afectat per un import de 268.335,02 euros, de
conformitat  amb  la  documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions  pressupostàries
que  consta  a  l’expedient,  donant  compliment  a  l’article  182.3  del  RD  Legislatiu
2/2004,  de  5  de  març,  pel  que  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  Reguladora  de  les
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Hisendes  Locals,  segons  el  qual  són  d’incorporació  obligatòria  al  pressupost  de
l’exercici  següent  els  romanents  de  crèdit  que  emparin  projectes  finançats  amb
ingressos afectats (compromisos concertats).DONAR-NE COMPTE a la Comissió
d’Economia  i Hisenda i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.

8. – (40  B  /2020)  APROVAR  la  incorporació  de  l’exercici  2019  per  l’exercici  2020   dels
romanents de crèdit de la Liquidació del Pressupost de 2019, corresponents a
despeses amb finançament afectat per un import de 3.849.485,15 euros, de
conformitat  amb  la  documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions  pressupostàries
que  consta  a  l’expedient,  donant  compliment  a  l’article  182.3  del  RD  Legislatiu
2/2004,  de  5  de  març,  pel  que  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  Reguladora  de  les
Hisendes  Locals,  segons  el  qual  són  d’incorporació  obligatòria  al  pressupost  de
l’exercici  següent  els  romanents  de  crèdit  que  emparin  projectes  finançats  amb
ingressos afectats (drets reconeguts) PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.
DONAR-NE COMPTE a la Comissió d’Economia  i Hisenda.

9. – (40  C  /2020)   APROVAR  la  incorporació  de  l’exercici  2019  per  l’exercici  2020   dels
romanents de crèdit de la Liquidació del Pressupost de 2019,  per un import de
5.220.791,95 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució
d’aplicacions  pressupostàries  que  consta  a  l’expedient,  finançats  amb  el  Romanent
Líquid  de  Tresoreria  positiu  de  l’any  2019.  DONAR-NE  COMPTE  a  la  Comissió
d’Economia  i Hisenda i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.

10. – (DP-2020-27792)  APROVAR  el  Conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de
Barcelona, el Servei Català de la Salut i l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron per a
l’autorització  provisional  de  l’ocupació  d’un  espai  de  la  finca  municipal  situada  en  el
passeig de la Vall d’Hebron núm. 138-160, grafiat en el plànol annex, per a continuar
amb l’ubicació d’un heliport provisional que dona servei a l’Hospital Universitari de la
Vall  d’Hebron,  per  un  termini  comprés  entre  l’1  de  març  de  2020  i  l’1  de  març  de
2022;  AUTORITZAR  l’ús  privatiu  de  l’esmentat  espai,  segons  els  termes  derivats  del
Conveni;  i  FACULTAR  a  l’Ima.  Sra.  M.  Rosa  Alarcón  Montañés,  Regidora  del  Districte
d’Horta-Guinardó, per a la seva signatura.

11. – (3-023/2020)   APROVAR  l’expedient  núm.  3-023/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona  de  l’exercici  2020,  d’import  448.403,39  euros,  per  atendre  transferències
de crèdit de diversos orgànics de conformitat amb la documentació i amb la
distribució  d’aplicacions  pressupostàries  que  consta  a  l’expedient,  referència
comptable núm. 20030991; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.

12. – (3-025/2020)   APROVAR  l’expedient  núm.  3-025/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona de l’exercici 2020, d’import 7.326.619,33 euros, per fer front a despeses de
serveis remunerats de GUB i SPEIS, de conformitat amb la documentació i amb la
distribució  d’aplicacions  pressupostàries  que  consta  a  l’expedient,  referència
comptable núm. 20031091; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal DONAR-
NE COMPTE a la Comissió d’Economia i Hisenda.
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ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Districte de Sants-Montjuïc

13. – (07gu05*)  INADMETRE a  tràmit  la  sol·licitud de revisió  d’ofici  i  declaració  de nul·litat
presentada pel senyor Manuel Castelo Muñoz, actuant en nom i representació de
l’entitat  mercantil  Green  Clover  Capital,  SL  (abans  Desarrollos  Inmobiliarios  Grupo
Gaudir II, SL) respecte dels instruments de gestió duts a terme en desenvolupament
de  la  Modificació  puntual  del  Pla  general  metropolità  en  l’àmbit  discontinu:  Batlló-
Magòria i les parcel·les situades a via Laietana núm. 2, via Laietana, núm. 8-10, Pau
Claris  núm.  158-160,  Girona,  núm.  20  i  Carrera,  núm.  12,  pel  que  fa  a  l’àmbit  del
Polígon d’actuació urbanística 1 del sector 1, atès que la mateixa no es basa en cap de
les  causes  de  nul·litat  al·legades  per  l’interessat  i  recollides  a  l’article  47  la  Llei
39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions
públiques, i, en els termes dels informes de 30 de gener de 2020 de la Direcció
d’actuació  urbanística  de  l’Àrea  d’Ecologia,  Urbanisme,  Infraestructures  i  Mobilitat  i
12 de febrer de 2020 del Departament de reparcel·lacions de la Direcció de serveis de
gestió  urbanística  de  l’Institut  municipal  d’urbanisme,  que  consten  en  l’expedient  i
que  es  tenen  per  íntegrament  reproduïts.  NOTIFICAR-LO  a  l’interessat.  DONAR-NE
compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

14. – (20160409)  APROVAR  l’addenda  al  contracte  programa  2016-2019  per  a  la
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i
Famílies  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  l’Ajuntament  de  Barcelona,  en  matèria  de
serveis  socials,  altres  programes relatius  al  benestar  social  i  polítiques  d’igualtat,  per
al 2020.

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

Districte de Sant Andreu

15. – (09-CONV-605/19) ACCEPTAR i AGRAIR a la senyora Àngela Majó Rais la donació
gratuïta a favor de l’Ajuntament de Barcelona – Districte de Sant Andreu d’un conjunt
document  relatius a la seva experiència com a treballadora a la fàbrica Maquinista
Terrestre  i  Marítima,  amb  destí  a  l’Arxiu  municipal  del  Districte,  d’acord  amb  el
conveni  que  formalitzarà  la  donació  i  que  s’adjunta  al  present  Acord.  FACULTAR  la
regidora del Districte de Sant Andreu, per signar l'esmentat conveni i dur a terme tots
els actes necessaris per a la seva execució.

Districte de Sant Martí

16. – (20201001) ALLIBERAR la quantitat de 57.536,47 euros (IVA inclòs), en concepte de
baixa en la licitació, del contracte 19003196 que té per objecte Gestió i dinamització
del Centre Cívic Can Felipa, el qual ha estat adjudicat a l'empresa PROGESS PROJECTES
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I GESTIO SERVEIS SOCIALS SL, amb NIF B59960526, i retornar-lo a les partides i als
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 8.705,32 euros
a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711
0610; un import (IVA inclòs) de 28.768,85 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0610; un import (IVA inclòs) de
20.062,30 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711 0610. DONAR COMPTE d'aquest acord 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 12.00
hores.
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