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Ref:CG 40/18 

 

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

Barcelona, el dia 22 de novembre de 2018 s'hi reuneix la Comissió de Govern en 

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

Ballano. Hi concorre l’Im. Sr. i la Ima. Sra. Tinent/ta d'Alcaldia, Laia Ortiz 

Castellví i Jaume Asens Llodrà, els Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. Regidores, 

Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez Castaño, Josep Ma. 

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

Cases i Pallarés, que certifica. 

 

 Excusen la seva absència, l’Im. Sr. i la Ima. Sra. Tinent/ta d’Alcaldia, 

Gerardo Pisarello Prados i Janet Sanz Cid i la Ima. Sra. Regidora, Mercedes Vidal 

Lago. 

 

 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. 

 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

 Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 15 de 

novembre de 2018, 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 dels Decrets d’Alcaldia, de 13 i 25 de juny de 2015, ES 

COMUNICA la resolució següent: 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Únic.- IMPJ (19/0002-00-CP/01) Resolució del Gerent de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut 

Municipal, de 20 de juliol de 2018, per la qual ES CONVOCA el procediment 

obert per l’adjudicació del contracte de serveis de control de les plagues i malures 

de la vegetació tant en viari com en parcs i jardins, així com el desherbatge i la 

desinfecció de les àrees de gossos amb mesures de contractació pública 

sostenible, amb un import de licitació de 2.237.052,31 euros (IVA inclòs) i un 

termini d’execució de 2 anys. 

 

b) Informes 
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C) Part Decisòria 

 

a)  Propostes d'acord 

 

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

 

 

ÀREA D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS 

INTERNACIONALS 

 

1.- (573/2018)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Rafael Gimeno 

Martínez (mat. 27450) entre la seva activitat municipal com a funcionari de 

carrera amb la categoria professional de Tècnic Superior en Gestió, amb 

destinació a la Intervenció General de la Gerència Recursos, on ocupa el lloc de 

treball de Gestió Projectes 1 (70.10.GE.20), i l’activitat privada per compte d'altri 

docent de dret administratiu al CEF. 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 demés 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. 

 

2.- (657/2018)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Oriol Escuté Zamora 

(mat. 74876) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb la 

categoria professional d’Auxiliar Administratiu, amb destinació a l’Arxiu Central 

de la Gerència de Seguretat i Prevenció, on ocupa el lloc de treball de Suport 5 

(90.50.GE.10), i l’activitat privada per compte propi d’investigació històrica per 

la creació de continguts. 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 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.- (771/2018)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Javier Barranco 

Gallego (mat. 76772) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb 

la categoria professional de TM Enginyeria, amb destinació al Departament de 

Llicències i Inspeccions  del Districte de Sant Martí, on ocupa el lloc de treball de 

Tècnic 4 (80.40.OP.10), i l’activitat privada per compte propi d’enginyeria i 
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instal·lacions. Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la 

privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada de lliure exercici per compte 

propi d’enginyeria i instal·lacions, 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 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.- (111/2018 IBE) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Hermes Solé 

Higueras (mat. 32100017) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí 

amb la categoria professional de Tècnic Superior en Arquitectura, amb la 

destinació a la Direcció de Serveis d’Instal·lacions i Obres de l’Institut Barcelona 

Esports, on desenvolupa el lloc de treball de Tècnic 3 (codi 80.30.OP.10) i 

l’activitat privada per compte propi com arquitecte, excloent del seu exercici 

qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona. Per tal 

d’evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, la seva 

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. D’altra banda, 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. I, en tot cas, 

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.- (2018/656)  APROVAR l’acord de col·laboració entre les ciutats de Bolonya i 

Barcelona per establir un marc institucional formal i de treball conjunt en diversos 

àmbits d’actuació, prèvia elaboració d’un pla de treball i definició d’uns objectius 

temporals comuns. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

6.- (16002540 (0494/16) PRORROGAR els 5 lots de l’Acord Marc, amb número de contracte 

16002540, que té per objecte la fixació de les condicions per a la contractació dels 

serveis de telecomunicacions corporatius de veu, dades, mòbils, serveis de 

numeració especial i accés a Internet per part de l’Ajuntament de Barcelona, els 

seus organismes autònoms i societats municipals i organismes amb participació 

municipal majoritària de l’Ajuntament de Barcelona, per un període que va des 

del 14 de desembre de 2018 fins al 13 de desembre de 2019, segons el que preveu 

la clàusula 3 de l’esmentat Acord Marc, ateses les raons al·legades per l’informe 
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de la Direcció de Logística i Manteniment, i segons compareixences signades, que 

s’incorporen a l’expedient, per les següents  empreses adjudicatàries respecte a 

cadascun dels lots que s’indiquen a continuació: Lot 1 – Serveis i sistemes de 

comunicacions de veu fixa de tots els centres (xarxa corporativa de veu i xarxa no 

corporativa de veu) i serveis de dades a l’empresa Vodafone España, SAU, amb 

NIF: A80907397. Lot 2 –Serveis de comunicacions de veu i dades mòbils a 

l’empresa Vodafone España, SAU, amb NIF: A80907397.  Lot 3 –Serveis de 

numeració especials a l’empresa Vodafone España, SAU, amb NIF: A80907397. 

Lot 4 –Accés internet centralitzat a l’empresa Telefónica de España, SAU, amb 

NIF: A82018474. Lot 5 –Accés internet distribuït a l’empresa Telefónica de 

España, SAU, amb NIF: A82018474.  DONAR compte d’aquest acord a la 

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

 

7.- (2017/618)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, 

el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i el Consolat de la 

República de Cuba a Barcelona sobre els treballs per recuperar les restes del Sr. 

Pablo de la Torriente Brau. FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia Im. Sr. 

Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni. DONAR-NE compte a la 

Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció. 

 

8.- (2018/641)  APROVAR de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 

General de Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de las 

subvencions, la concessió, mitjançant concessió directa i amb caràcter 

excepcional a l’entitat Unicef (G84451087), d’una subvenció de 75.000,00 euros 

per a la realització del projecte “Accés a la salut per a la infància siriana i les 

seves famílies afectades pel conflicte”, amb un cost total d’execució de 

185.000,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons 

d’interès públic justificades en els informes que consten a l’expedient. 

AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de despesa, per import 

de 75.000,00 euros, equivalents a un 40,54% de l'import total del projecte 

(185.000,00 euros) a càrrec de la partida D/ 0701 / 48902 / 23291 per a l’any 

2018. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 

tres mesos des de la finalització del projecte, presenti una memòria tècnica  amb 

detall de les activitats realitzades, acompanyat de la factura única emesa per 

Unicef corresponents a l'import subvencionat i els comprovants de transferència i 

recepció de fons, d'acord amb l´article 10 de la normativa general reguladora de 

subvencions de l´Ajuntament de Barcelona. 

 

9.- (2018/652)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l´Ajuntament de Barcelona 

i l´Associació per la Pau i els Drets Humans – Taula per Colòmbia pel Projecte " 

Per la defensa de la pau i el respecte dels drets humans a Colòmbia” 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 

30.000,00 euros, que representa el 46,82% del projecte, que té un import de 

64.070,00 euros. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 

30.000,00 euros, amb càrrec a les següents partides 48747/23291/0701 de la 
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Direcció de Justicia Global i Cooperació Internacional i de la partida 

0801/48903/23252 de la Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat a 

favor de l'Associació per la Pau i els Drets Humans – Taula per Colòmbia) amb 

CIF G64760523. REQUERIR les entitats beneficiàries per tal que en un termini 

no superior a tres mesos de la finalització del projecte presenti la justificació de 

l'aplicació dels fons rebuts, mitjançant la presentació de l´informe d'auditor, 

d'acord amb allò establert al pacte 5è del conveni. FACULTAR el Primer Tinent 

d'Alcaldia, Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni. 

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

Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

10.-   INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en 

el document de 22 de novembre de 2018. 

 

11.- (01PPB2019) APROVAR la regulació general dels preus públics municipals, així com 

els preus públics per a l’any 2019 i successius pels següents serveis, d’acord amb 

la proposta de text que s’acompanya: 1r. De l’àrea de Drets Socials: Residències, 

habitatges tutelats i centres de dia per gent gran; Serveis d’atenció domiciliària; 

Serveis d’àpats en companyia per a la gent gran; Cessió de terrenys d’acampada 

de la Granja Escola Can Girona; Serveis dels centres oberts municipals per 

infants, adolescents i famílies; Cessió d’ús temporal de sales del Centre 

d’informació i atenció per a joves; Serveis del Centre de Recursos i Associacions 

Juvenils (CRAJ); Serveis del Centre d’Allotjament Familiar Navas; Prestacions de 

serveis als allotjaments individuals amb serveis col·lectius Tànger; Servei del 

projecte “Temps de barri, temps per a tu”. 2n. De l’àrea de Seguretat i Prevenció: 

Serveis de la Unitat Muntada, la Secció Canina i la Galeria de Tir de la Guàrdia 

Urbana; Cursos de formació policial i de seguretat realitzats per la Guàrdia 

Urbana, i Cursos de formació realitzats pel Servei de Prevenció i Extinció 

d’Incendis i Salvament. 3r. De l’àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat: Serveis 

de recollida de residus comercials i industrials assimilables a municipals i de 

prestació de serveis especials de neteja i recollida de residus municipals; 

Activitats d’educació ambiental de l’Àrea de Medi Ambient i altres prestacions de 

serveis i cessions d’espais del sector de medi ambient, Serveis culturals i lloguer 

d’espais del Pavelló Mies van der Rohe; i servei de transport individualitzat 

mitjançant bicicletes compartides (Bicing). 4t. De l’àrea de Recursos: Activitats 

culturals de cursos, seminaris i congressos prestades per l’Arxiu municipal 

contemporani, els arxius municipals dels districtes i els arxius centrals dels 

sectors, i pels serveis de reproducció i comunicació de documents, sense caràcter 

d’expedient administratiu, produïts per l’Ajuntament de Barcelona i prestats per 

l’Arxiu municipal contemporani, els arxius municipals dels districtes i els arxius 

centrals dels sectors. PUBLICAR  aquest acord i el text íntegre de la regulació 

general i dels preus públics al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 

 ES RETIRA la proposta precedent.  

 

12.-   APROVAR les tarifes per a l’any 2019 i successius, del Parc Zoològic de 

Barcelona; del Parc d’atraccions del Tibidabo; dels accessos a la zona 

monumental del Parc Güell; dels drets d’explotació de documentació sense 

caràcter administratiu de l’Arxiu municipal Contemporani de Barcelona, els 
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arxius municipals de Districte i els arxius centrals dels Sectors, sense perjudici de 

la documentació d'origen públic regulada en l'ordenança fiscal núm. 3.1 Taxes per 

serveis generals; d’utilització dels llocs de venda i de l’expedició de títols 

habilitants dels llocs de venda del Mercat Central de Fruites i Hortalisses i del 

Mercat Central del Peix, i d’accés a la unitat alimentària de Mercabarna, de 

conformitat amb la proposta de text que s’acompanya. PUBLICAR aquest acord i 

el text íntegre de la regulació general i dels preus públics al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona. 

 

 ES RETIRA la proposta precedent. 

 

13.- (F1807)  APROVAR la formalització d’un Contracte de Finançament per import 

de 100 milions d’euros amb el Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa 

(CEB), d’acord amb les condicions annexes i DELEGAR a l’Im. Sr. Gerardo 

Pisarello Prados, primer Tinent d’Alcaldia d'Economia i Treball, Ciutat Digital i 

Relacions Internacionals, i el Sr. Jordi Ayala Roqueta, gerent de Presidència i 

Economia, de forma indistinta, l'atorgament de tota la documentació necessària 

per dur a terme la signatura i disposició de les operacions. DONAR compte 

d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

14.- (3–172/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-172/2018 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona de l’exercici 2018, d’import 300.000,00 euros, per fer front a despeses 

per la gestió del sistema de transport BICING, de conformitat amb la 

documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 

l’expedient, referència comptable núm. 18110991; i PUBLICAR aquest acord a la 

Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

15.- (3–173/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-173/2018 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona de l’exercici 2018, d’import 451.335,92 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. 18111291; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 

Municipal. 

 

16.- (3–174/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-174/2018 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona de l’exercici 2018, d’import 60.176,00 euros, per fer front a despeses 

de l’increment d’horari i serveis del CAS Baluard del Districte de Ciutat Vella 

que gestiona l’Agència de Salut Pública, de conformitat amb la documentació i 

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

referència comptable núm. 18111391; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 

Municipal. DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 

17.- (20170053)  PRORROGAR fins al 31 de desembre de 2020 el Conveni de 
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col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i Avoris Retail Division, SL, per a 

l’execució del projecte que té per objecte el desenvolupament del programa 

municipal Viatges per a la gent gran 2019-2020, per continuar gestionant les 

inscripcions i la llista d’espera de l’esmentat programa, mantenint els acords 

establerts en el conveni formalitzat el 6 de març de 2017. FACULTAR l’Ima. Sra. 

Laia Ortiz i Castellví, Regidora de l’Àrea de Drets Socials, per a la signatura de la 

pròrroga del conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin. 

DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

18.- (20180209)  INICIAR l’expedient per a la contractació de la gestió del sistema 

integral municipal d’informació, orientació, dinamització i assessorament als 

joves per a l’acompanyament en el seu desenvolupament (SIMIODA) amb 

mesures de contractació pública sostenible, d’acord amb les previsions del plec de 

prescripcions tècniques, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 

procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 3.085.987,65 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 càrrec a la/es partida/es i al/s 

pressupost/os que s’indiquen en el document comptable, amb el següent 

desglossament: 2.805.443,31 euros, pressupost net i 280.544,34 euros en concepte 

d'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 10%; condicionada a l’existència 

de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponents; DONAR compte 

d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

19.- (20180356)  ENCOMANAR a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de 

Barcelona, d’una banda la gestió de les actuacions contingudes en el Protocol 

d’aplicació, seguiment i coordinació entre l’IMHAB i els Districtes en aplicació 

del Decret d’Alcaldia de 31 de gener de 2018, vinculades a la detecció, instrucció, 

impuls i tramitació procedimental dels expedients que s’instrueixin en virtut de les 

atribucions del Regidor i del Gerent d’Habitatge contingudes a l’esmentat Decret 

d’Alcaldia; d’altra banda, l’emissió dels Informes d’avaluació dels Plans de 

reallotjament i retorn exigits per l’art. 34 bis de l’ORPIMO en els supòsits de 

concessió de llicència d’obra o en règim de comunicació prèvia que es recullen en 

l’art. 37.4 de l’Ordenança. La vigència de l’encomana es mantindrà entretant es 

culmina el procés de revisió estatutària de l’Institut que preveu incorporar entre 

les seves funcions ordinàries les vinculades a la matèria de disciplina d’habitatge i 

a la intervenció en determinats procediments de llicència o comunicació d’obres. 

FACULTAR l’lm. Sr. Josep Maria Montaner, Regidor d'Habitatge i Rehabilitació 

de l'Ajuntament de Barcelona, per a dur a termes les actuacions necessàries per al 

compliment del present acord i PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de 

la Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal. 

 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

20.- (15004033-001 (0015/18) PRORROGAR el contracte que té per objecte la prestació del servei 

relatiu a les tasques necessàries per procedir a les propostes dels informes sobre el 
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grau d’arrelament social, necessàries per a l’autorització de residència temporal 

per raons d’arrelament, que es sol·licita davant de la Generalitat de Catalunya i 

oferir informació i assessorament sobre qüestions específiques, relatives a la 

tramitació dels informes d’arrelament social i altres qüestions relacionades en 

matèria d’estrangeria, en virtut del que estableix l'art. 303 del Reial Decret 

Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 

de Contractes del Sector Públic i la clàusula 3 del PCAP de l'esmentat contracte, 

per un període que va des de l’1 de gener al 31 de maig de 2019, adjudicat a 

l'empresa Progess, Projectes i gestió de Serveis Socials, SL, amb NIF B59960526, 

en atenció a les raons al·legades a l’informe de 10 de setembre de 2018 de la 

Direcció d’Atenció i Acollida a Immigrants, i segons compareixença signada per 

l’empresa adjudicatària. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 

contracte per un import de 153.863,54 euros, IVA inclòs, a favor de Progess, 

Projectes i gestió de Serveis Socials, SL, amb NIF B59960526, amb càrrec a la 

partida i al pressupost que s'indica en aquest document, condicionat a l'existència 

de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici. DONAR-NE compte a 

la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 

Prevenció. 

 

21.- (18003157 (0823/18) ADJUDICAR el contracte núm. 18003157, que té per objecte els serveis 

d’informació, formació, atenció, mediació de conflictes, assessorament, debat i 

diàleg respecte a les diferents creences religioses i conviccions presents a 

Barcelona mitjançant la gestió de l’Oficina d’Afers Religiosos, per un import de 

443.202,42 euros, exempt d'IVA, de conformitat amb la proposta de valoració i 

classificació continguda en l'expedient a la Fundació Privada Bayt Al-Thaqafa 

amb NIF G63231476, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada la 

millor oferta, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i 

suficient en el/s pressupost/os corresponent/s, atès que l'execució d'aquest 

contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva formalització. DISPOSAR a favor 

de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos 

que s'indiquen en aquest mateix document. FIXAR en 22.160,12 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. 

REQUERIR a l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 5 dies naturals a 

comptar del següent al de la recepció per part dels adjudicataris del requeriment 

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

tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de 

contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat 

l'aixecament de la suspensió, comparegui per formalitzar el contracte a les 

dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica. DESIGNAR com a 

responsable del contracte a la Sra. Nuria Martínez Mozas. DONAR-NE compte a 

la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció. 

 

22.- (18003157 (0823/18) ALLIBERAR la quantitat de 109.658,32 euros (IVA inclòs), en concepte 

de baixa en la licitació, del contracte 18003157 que té per objecte els serveis 

d’informació, formació, atenció, mediació de conflictes, assessorament, debat i 

diàleg respecte a les diferents creences religioses i conviccions presents a 

Barcelona mitjançant la gestió de l’Oficina d’Afers Religiosos, el qual ha estat 
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adjudicat a l'empresa Fundació Privada Bayt Al-Thaqafa, amb NIF G63231476, i 

retornar-lo a les partides i exercicis que s'indiquen en aquest document. DONAR-

NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 

Seguretat i Prevenció. 

 

23.- (1255/18)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

i la Residència de Psicologia Clínica Infanto-Juvenil de l’Hospital General de 

Niños Pedro de Elizalde (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) per a la 

realització de la rotació electiva de la Residencia de Psicologia Clínica Infanto-

Juvenil al Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA). FACULTAR la 

Regidora de Feminismes, LGTBI i Relacions Internacionals, l’lma. Sra. Laura 

Pérez Castaño per a la signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots els 

documents que se’n puguin derivar. 

 

24.- (PL18-000137) ANUL·LAR part de l'autorització de despesa aprovada per Acord de la 

Comissió de Govern de 16 de novembre de 2017 per un import total de 

140.889,20 euros, dels quals 70.819,60 euros corresponen al pressupost de 

l'exercici 2018 i 70.069,60 euros corresponen al pressupost de l'exercici 2019, de 

la convocatòria de subvencions  per a l’atorgament de subvencions per a la 

planificació, la gestió i el seguiment del plans i processos de desenvolupament 

comunitari a la ciutat de Barcelona amb durada pluriennal. 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

25.- (18-SJS-42)  APROVAR el conveni de col·laboració entre el Districte de Ciutat Vella 

de l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació de fotografia minutera de Barcelona 

per portar a terme i gestionar l’activitat de fotografia minutera a la via pública al 

Districte de Ciutat Vella, de forma provisional i fins la realització d’un concurs de 

pública concurrència. FACULTAR la Regidora del Districte de Ciutat Vella, Ima. 

Sra. Gala Pin Ferrando, per a la signatura del present conveni. 

 

26.- (18-SJS-164)  ACCEPTAR la donació del fons documental del Sr. Paco Camarasa, 

realitzada per la Sra. Montserrat Clavé Jové, format pel conjunt de documents, 

llibres, pàgina web http://www.negraycriminal.com, el blog del període 2002-

2015, cartells i fotografies, descrits en l’annex del contracte de donació, a 

l’Ajuntament de Barcelona, a fi d’afavorir la preservació i difusió dels documents 

mitjançant la seva incorporació a l’Arxiu Municipal de Barcelona i permetre que 

compleixin una funció social d’acord amb el seu interès, d’acord amb les 

clàusules del contracte de donació que consta a l’expedient que s’aprova. 

AGRAIR la donació efectuada. FACULTAR a la Regidora del Districte de Ciutat 

Vella, Ima. Sra. Gala Pin Ferrando, per a la signatura del contracte. 

 

Districte de l'Eixample 

 

27.- (S18-0569-CV) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

(Districte de l’Eixample) i l’Institut de Cultura de Barcelona, que té per objecte el  

lliurament, per part de l'ICUB al Districte dels instruments musicals relacionats al 

seu Annex I, corresponents a l’exercici de l’any 2017 i decomissats per 

l’Ajuntament de Barcelona a la via pública i no recollits pels seus titulars, per a la 
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seva distribució gratuïta a entitats i projectes musicals del Districte. FACULTAR 

l’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, Regidor del districte, per la seva signatura. 

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

Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

28.- (S15-0295-CV) APROVAR la pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament 

de Barcelona (Districte de l'Eixample) i l’Associació de Veïns i Veïnes del Barri 

de Sant Antoni que té per objecte la cessió d’ús del local propietat municipal 

situat al carrer Viladomat, número 75, baixos, de Barcelona i el foment de la 

cultura d’arrel tradicional, des del 17 de desembre de 2018 al 16 de desembre de 

2020, d’acord amb la clàusula 5a del conveni. FACULTAR el Priment Tinent 

d'Alcaldia, Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni. 

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

Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

29.- (54/2018-SF_OP) CONVOCAR l’oferta pública d’ocupació parcial de l'any 2018, de Parcs 

i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, de quatre places de la categoria de 

Tècnic 2 (branca gestió), per a l’exercici de 2018. APROVAR les bases que han 

de regir l’esmentada convocatòria. PUBLICAR la present convocatòria i les bases 

al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província 

de Barcelona i a la Gaseta Municipal, així com un anunci de la convocatòria al 

Boletín Oficial del Estado. 

 

30.- (20180593A)  INICIAR l'expedient per a la contractació del servei d'Assistència tècnica 

especialitzada en l'elaboració de l'inventari, les inspeccions tècniques i el 

diagnòstic de les estructures vials de la ciutat de Barcelona (2019-2021), amb 

mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 18004378, 

mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un 

pressupost base de licitació de 299.999,99 euros (IVA inclòs), determinat en 

funció de preus unitaris i un valor estimat de 545.454,54 euros; 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 càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest 

mateix document amb el següent desglossament: pressupost net 247.933,88 euros 

i import de l'IVA de 52.066,11 euros; condicionada a l'existència de crèdit 

adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l'execució 

d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. DECLARAR 

la improcedència de la revisió de preus amb motiu d'acord amb la clàusula 18 del 

PCAP. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

 RESTA sobre la taula. 

 

31.- (20180594A)  INICIAR l'expedient per a la contractació dels Serveis de distribució i 

retirada de tanques per a actes públics a la ciutat de Barcelona (2019-2021), amb 

mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 18004380, 
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mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un 

pressupost base de licitació d'1.100.000,00 euros (IVA inclòs), determinat en 

funció de preus unitaris i un valor estimat d'1.863.636,36 euros; 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 càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest 

mateix document amb el següent desglossament: pressupost net 909.090,91 euros 

i import de l'IVA de 190.909,09 euros; condicionada a l'existència de crèdit 

adequat i suficient en els pressupostos corresponents atès que l'execució d'aquest 

contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. DECLARAR la 

improcedència de la revisió de preus amb motiu de l’article 103 de la LCSP. 

DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

 RESTA sobre la taula. 

 

32.- (20160090)  APROVAR inicialment  la Segona Addenda al Conveni del col·laboració 

subscrit el 5 de novembre de 2014 entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament 

de Montcada i Reixac, el Consorci del Besòs i el Consorci del Parc Natural de la 

Serra de Collserola, per a la instal·lació del Centre d’Acollida d’Animals de 

Companyia de Barcelona, que té per objecte portar a terme actuacions puntuals de 

millora en l’accessibilitat entre els Barris de Can Cuiàs i Ciutat Meridiana; 

SOTMETRE-LA a informació pública pel termini d’un mes, de conformitat amb 

l’article 104.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei d’urbanisme, mitjançant la inserció d’un anunci en els 

Butlletins corresponents, i si no es presenten al·legacions durant aquest termini, 

tenir-lo per aprovat definitivament; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per 

import de 60.500 euros, amb càrrec al pressuposts de l’exercici 2018 i a la partida 

0502 76724 16911 (actuació P.12.7002.02) a favor de Ajuntament de Montcada i 

Reixac  amb NIF P0812400J, per fer front a les despeses derivades d’aquesta 

Addenda. FACULTAR la Quarta Tinenta d’Alcaldia, Ima. Sra. Janet Sanz Cid, 

per a la signatura del conveni. 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

33.- (1BD 2018/020) APROVAR inicialment el Projecte de reurbanització de la plaça Sant 

Miquel, al Districte de Ciutat Vella 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 2.029.949,99 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; 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. 
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Districte de l'Eixample 

 

34.- (18PL16622)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic Integral del Temple de la 

Sagrada Família; promogut per la Fundació Junta Constructora del Temple 

Expiatori de la Sagrada Família; 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. 

 

35.- (2BC 2018/039) APROVAR definitivament el Projecte de remodelació de la Ronda de 

Sant Antoni, Tram 1, entre el carrer Comte d’Urgell i el carrer Floridablanca al 

Districte de l’Eixample de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb 

l’informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que a 

aquests efectes es dóna per reproduït,  per un import de  5.663.223,50 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; APROVAR els 

convenis específics de cessió d’instal·lacions i servitud de pas sobre terrenys a 

favor d’Endesa Distribución Eléctrica, SL Unipersonal de línies de Mitja Tensió i 

de Baixa Tensió i FACULTAR el Gerent d’Ecologia Urbana per a formalitzar els 

convenis; 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 Sants-Montjuïc 

 

36.- (3BD 2018 128) APROVAR el Projecte Modificat del projecte d’adequació de dos locals 

per a espai d’entitats i espai per a joves al barri de la Marina, al Districte de Sants-

Montjuïc 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’Edificació de BIMSA i de 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 

1.410.438,24 euros, el 21% d’IVA inclòs, import resultant de sumar el preu del 

contracte abans de la baixa oferta per l’adjudicatari (1.213.707,38 euros, IVA 

inclòs) i l’import de les modificacions (196.730,86 euros IVA inclòs que 

representen el 16,35% d’increment sobre el contracte signat per l’adjudicatari), 

consistents principalment en incorporar en un dels locals una seu de ràdio, i per 

tant cal una major insonorització dels tancaments entre sales i els espais exteriors, 

a més cal afegir distribucions interiors de les sales, i interconnexions 

d’instal·lacions; 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 les Corts 

 

37.- ( 4BD2017/198) APROVAR definitivament el Projecte de reurbanització de la plaça Coll 

de Finestrelles i entorns, al Districte de les Corts de Barcelona, d’iniciativa 

municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient 



 

Ref:CG 40/18 

v.  22- 11- 2018 

 13: 5 

13 

administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 

748.290,72 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; 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 les línies de Baixa Tensió i Mitja Tensió a 

favor d’Endesa Distribución Eléctrica, SL que inclou el projecte executiu; 

FACULTAR el Gerent del Districte de les Corts per aprovar i formalitzar el 

conveni específic que apliqui a les circumstancies concretes 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; NOTIFICAR a les parts interessades 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 Nou Barris 

 

38.- (8BD 2017/104) APROVAR inicialment el Projecte de reurbanització del carrer Mina de 

la Ciutat, al Districte de Nou Barris, 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 2.094.737,16 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;  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 Sant Andreu 

 

39.- (9BD 2018/069) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització del carrer 

del Pegàs, al Districte de Sant Andreu 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'1.437.753,25 

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; 

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 Sant Martí 

 

40.- (18 SD 0150P) RECTIFICAR l’acord de la Comissió de Govern, adoptat en sessió de 6 

de setembre de 2018, d’aprovació inicial del Projecte d’Urbanització de l’Illa 

delimitada pels carrers d’Àvila, Doctor Trueta, de Badajoz i avinguda Icària del 

Pla de Millora Urbana d’aquest àmbit en el sentit que quan es fa referència a  
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l’import del pressupost del projecte, que era d'1.106.936,02 euros, hauria d'haver 

concretat que aquest import  no incloïa el 21% de l’impost del valor Afegit (IVA) 

i, en conseqüència; APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 16.b 

de la Carta Municipal de Barcelona, el Projecte d’Urbanització de l’Illa 

delimitada pels carrers d’Àvila, Doctor Trueta, de Badajoz i avinguda Icària del 

Pla de Millora Urbana d’aquest àmbit (aprovat definitivament pel Plenari del 

Consell Municipal en sessió de 28 de novembre de 2008 i publicat als efectes de 

la seva executivitat al BOP de 8 de gener de 2009) d’acord amb l’Informe Tècnic 

del Projecte (amb classificació B) de 2 de juliol de 2018 promogut per MRE-III-

Proyecto Cinco, SOCIMI, SA que figura a l’expedient administratiu i que a 

aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost d'1.106.936,02 euros 

sense IVA, 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; NOTIFICAR  el present acord als interessants i, DONAR-NE 

compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

41.- (18PL16601)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana del Subsector 2 del Pla de 

Millora Urbana per a la reforma interior del Sector Perú-Pere IV, promogut per 

Sentiu Product S.L.; 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. 

 

42.- (18g90)  APROVAR definitivament, a l'empara de l'article 119.2.a) del Decret 

legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

d'urbanisme, el Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, 

del Polígon d'Actuació del Pla de millora urbana de l'illa delimitada pels carrers 

d'Àvila, del Doctor Trueta, de Badajoz i avinguda Icària, formulat per MRE-III 

Proyecto Cinco, SOCIMI, SA, que incorpora les modificacions derivades de 

l'acord d'aprovació inicial. DETERMINAR, de conformitat amb l'article 153 del 

Reglament de la Llei d'Urbanisme, que la fermesa en via administrativa de l'acord 

d'aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació produirà essencialment els 

efectes econòmics i jurídics continguts a l'article 127 del Text refós de la Llei 

d'urbanisme i, per tant, entre altres, la cessió en ple domini i lliure de càrregues a 

l'Administració actuant dels terrenys de cessió obligatòria per a la seva afectació 

als usos previstos en el planejament. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona i en un dels diaris de més difusió de la 

província. NOTIFICAR-LO individualment a tots els propietaris i altres 

interessats afectats. 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. 

 


