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Ref:CG 3/19 

 

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

Barcelona, el dia 24 de gener de 2019 s'hi reuneix la Comissió de Govern en 

sessió ordinària, sota la presidència de l’Im. Sr. Tinent d’Alcaldia Gerardo 

Pisarello Prados, en substitució de l’Excma. Sra. Alcaldessa Ada Colau Ballano. 

Hi concorren, els Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. Regidores, Gala Pin 

Ferrando, 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, els Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents/tes 

d'Alcaldia, Laia Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà i Janet Sanz Cid i el Sr. 

Regidor i la Sra. Regidora, Agustí Colom Cabau i 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. 

 

 Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 17 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 

 

 En compliment dels Decrets d’Alcaldia, de 13 i 25 de juny de 2015, ES 

COMUNIQUEN les resolucions següents: 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

1.- ICUB (4385/2018) Resolució del president i de la gerent adjunta de l’ICUB, de 21 de 

desembre de 2018, que ATORGA una subvenció nominativa aprovada pel 

Consell d’Administració de 12 de setembre de 2017, a l’Institut Ramón Llull, amb 

CIF S0800063J, per un import de 200.000,00 euros, equivalent al 50,00% del cost 

total del projecte i amb un cost total d’execució de 400.000,00 euros i una durada 

des de la seva signatura i fins al 31 d’octubre de 2019, per contribuir amb 

l’organització de diverses activitats culturals que aquesta entitat durà a terme 

durant l’any 2019 en el marc de la Fira Internacional del Llibre de Buenos Aires, i 

APROVA el conveni adjunt que consta a l’expedient pel qual es formalitzarà 

l’atorgament de la subvenció. AUTORITZA, DISPOSA i RECONEIX l’obligació 

a favor de l’Institut Ramón Llull, de l’import indicat. 
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2.- ICUB (4577/2018) Resolució del president i de la gerent adjunta de l’ICUB, de 24 de 

desembre de 2018, que ATORGA una subvenció, mitjançant concessió directa a 

l’Associació Bidó de Nou Barris, amb NIF G58327289, per un import de 

114.000,00 euros, equivalent al 81% del cost total del projecte i amb un cost total 

d’execució de 140.000,00 euros, sense IVA, i una durada des de la seva signatura 

i fins al 30 d’abril de 2019, per fixar les condicions de la col·laboració entre les 

parts signants per al finançament de les inversions per a la substitució de la 

graderia telescòpica i les cadires de la sala d’exhibició de l’Ateneu Popular de 

Nou Barris, i APROVA el conveni adjunt que consta a l’expedient pel qual es 

formalitzarà l’atorgament de la subvenció. AUTORITZA, DISPOSA i 

RECONEIX l’obligació a favor de l’Associació Bidó de Nou Barris, de l’import 

indicat. 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de l'Eixample 

 

3.- BIMSA (080.1619.328) El Conseller Delegat de BIMSA, el 19 de novembre de 2018, ha 

resolt ADJUDICAR el contracte de les “Obres relatives al projecte executiu de 

reurbanització tàctica de la creu formada pel carrer Borrell, entre el carrer Manso i 

el carrer Marqués del Campo Sagrado i el carrer Parlament entre la ronda de Sant 

Pau i el carrer Viladomat incloent la intersecció i la reurbanització tàctica del 

carrer Borrell entre el carrer Marqués del Campo Sagrado i el carrer Aldana, al 

Districte de l’Eixample de Barcelona amb mesures de contractació pública 

sostenible (Lot 1) – 080.1619.328, a la mercantil Constraula Enginyeria i Obres, 

SAU, per un import d’adjudicació de 544.826,85 euros (IVA exclòs) que incloent 

IVA ascendeix a la quantitat de  659.240,48 euros i un valor estimat del contracte 

d'1.106.490,32 euros i una durada de 4 mesos. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

4.- BIMSA (010.1619.340) El Conseller Delegat de BIMSA, el 4 d’octubre de 2018, ha resolt 

ADJUDICAR el contracte de les “Obres del camp de softbol al carrer Pierre de 

Coubertin s/n Montjuic segona fase, amb mesures de contractació pública 

sostenible – 010.1619.340”, a la mercantil Obres i Projectes Catalunya, SL, per un 

import de 674.591,16 euros (IVA exclòs) que incloent IVA ascendeix a la 

quantitat de  816.255,30 euros i un valor estimat del contracte d'1.029.175,18   

euros i una durada de 6 mesos. 

 

Districte de Sant Martí 

 

5.- BIMSA  (070.1619.401) El Conseller Delegat de BIMSA, el 30 de novembre de 2018, ha 

resolt ADJUDICAR el contracte de les “Obres de reforma interior del casal de la 

gent gran de la Verneda Alta al carrer Binèfar número 16-20, al Districte de Sant 

Martí, a Barcelona – 070.1619.401, a la mercantil Constructora del Cardoner, SA, 

per un import d’adjudicació de 856.009,62 euros (IVA exclòs) que incloent IVA 

ascendeix a la quantitat d'1.035.771,64 euros i un valor estimat del contracte 

d'1.163.854,52 euros i una durada de 10 mesos. 



 

Ref:CG 3/19 

v.  24- 1- 2019 

 14: 41 

3 

 

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 I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS 

INTERNACIONALS 

 

1.- (660/2018)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Elisabet Bàrbara 

Sirera (mat. 39973) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera 

amb la categoria professional de Tècnica Mitjana en Treball Social, amb 

destinació a la Direcció de Serveis d'Acció Comunitària de la Gerència de Drets 

de Ciutadania, Participació i Transparència, on ocupa el lloc de treball de Gestió 

Projectes 1 (70.10.GE.10) i l’activitat pública com a professora associada a la 

Universitat de Barcelona a temps parcial i de durada determinada, per al curs 

acadèmic 2018-2019 des del 19 de setembre de 2018 fins al 14 de setembre de 

2019. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de 

desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 

resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 

altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 

d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 

21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 

l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta 

autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació 

de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de 

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

 

2.- (907/2018)  DENEGAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Esteban Angelats Galván 

(mat. 71003) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera a 

l’Ajuntament de Barcelona, amb la categoria professional de Tècnic Mitjà de 

l’SPEIS, amb destinació al Parc de Bombers de Sant Andreu, per compatibilitzar 

la seva activitat principal a l’SPEIS i una segona activitat privada per compte 

propi d’assessor i formador de seguretat i planificació i execució de simulacres en 

empreses externes al municipi de Barcelona, atès que d’acord amb les taules 

retributives aprovades pel Consell Municipal de 28 de setembre de 2018 (Gaseta 

Municipal de 18 d’octubre de 2018) el Sr. Angelats percep un complement 

específic circumstancial de “plena dedicació tècnics i suport SPEIS”, que 

s’atribueix a llocs de treball com el que ell ocupa, que requereixen de manera 

freqüent una jornada de 40 hores, i que no permet la compatibilitat de l’ocupant, i 

per tant, no pot compatibilitzar la seva activitat muncipal a l’SPEIS amb una 

segona activitat, de conformitat amb el que disposa l’article 14 de la Llei 21/1987, 

de 26 de novembre. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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3.- (87/2018 ICUB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Edgar Straehle 

Porras (mat. 6100118), entre la seva activitat municipal com a funcionari  interí, 

amb la categoria professional de Tècnic Superior en Art i Història, amb destinació 

al Departament de Programes Públics del Museu d’Història de l’Institut de 

Cultura de Barcelona, desenvolupant les funcions pròpies d’un lloc de treball de 

Tècnic 3 (80.30.AC.10) i l’activitat pública com a professor associat, a temps 

parcial de la Universitat de Barcelona, pel curs acadèmic 2018-2019, des del dia 1 

d'octubre de 2018 fins al dia 14 de setembre de 2019. La dedicació a la docència 

universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no 

coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 

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

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

personal 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.- (413/2018 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Jessica Patricia 

Garcia Baque (mat. 3100300), entre la seva activitat municipal com a funcionària 

interina amb la categoria professional d’Educadora d’Escola Bressol, amb 

destinació a l’EBM Collserola de l’Institut Municipal d’Educació d'aquest 

Ajuntament, on ocupa el lloc de treball d’Educadora d’Escola Bressol Tècnic 5 

(80.50.SE.10) i l’activitat privada per compte d’altri a l’Associació Diverjoc Font 

d’en Fargas, com a monitora d’activitats extraescolars. 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. 

 

5.- (0062/15)  DESESTIMAR les pretensions de l’escrit presentat per l’empresa 

Firmaprofesional, SA, amb NIF A62634068, en data 23 de novembre de 2018 en 

l’execució del contracte relatiu a l’Acord Marc, amb núm. de contracte 14005244, 

que té per objecte la contractació de l’empresa que ha de prestar els serveis 

d’identitat digital mòbil (Mobile ID) a l’Ajuntament de Barcelona i a la resta de 

les entitats i organismes que participen a l’Acord Marc, i la fixació de les 

condicions d’adjudicació i execució dels posteriors contractes derivats del mateix, 

d’acord amb allò disposat en l’informe de la Direcció de Serveis Generals de 2 de 

gener de 2019. NOTIFICAR a Firmaprofesional, SA l’acord adoptat als efectes 

pertinents. 
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6.- (971/2018)  APROVAR la pròrroga del Conveni Marc de col·laboració educativa 

signat entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Universitat Pompeu Fabra el 

2 de febrer de 2017  i que té per objecte l’acolliment d’estudiants en pràctiques, 

per un any natural i amb efectes a partir del dia 2 de febrer de 2019 i fins al dia 1 

de febrer de 2020, mantenint el contingut de la resta de clàusules que integraven 

aquell Conveni. FACULTAR l’lm. Sr. Gerardo Pisarello Prados, Primer Tinent 

d’Alcaldia, per a la signatura de la pròrroga del Conveni marc de col·laboració 

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

Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

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

el document de 24 de gener de 2019. 

 

8.- (2018/147)  APROVAR l’addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació de 

Barcelona, el Consorci Turisme de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, en 

relació a la iniciativa “Destinació Barcelona 2018-2019” per la millora de la 

gestió de l’activitat turística a la destinació, modificant els pactes segon, tercer, 

quart, cinquè i novè, complint la voluntat de les tres parts d’aprofundir en els 

objectius del conveni i d’adaptació als nous plantejaments orientats per la 

Direcció de Turisme de Barcelona i a les directrius que es puguin despendre de 

l’Estratègia de Màrqueting Turístic de la Destinació Barcelona; AUTORITZAR i 

DISPOSAR la despesa per import total de 50.000,00 euros a favor del Consorci 

Turisme de Barcelona per tal de donar suport a la dotació tècnica adequada de 

l’Observatori de Turisme de Barcelona; FACULTAR el Regidor de Turisme, 

Comerç i Mercats, Im. Sr. Agustí Colom Cabau, per a la signatura de l’addenda al 

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

 

9.- (1287/18)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, 

Instituto de Turismo Responsable, Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i 

Navegació de Barcelona i Diputació de Barcelona per a la implementació del 

Sistema Biosphere de Turisme Sostenible i Responsable a la Destinació 

Barcelona, consistent en la certificació de les destinacions Barcelona, Costa 

Barcelona, Paisatges Barcelona i Pirineus Barcelona i el Compromís Biosphere de 

sostenibilitat turística aplicat a destinacions i empreses turístiques d’aquest àmbit 

territorial, com un sistema de doble nivell del Sistema Biosphere de Turisme 

Sostenible i Responsable; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per import 

total de 50.000,00 euros a favor de Instituto de Turismo Responsable per a dur a 

terme les accions objecte de conveni. L’import total de 50.000,00 euros es 

desglossa en 30.000,00 euros amb càrrec al pressupost municipal vigent i 

20.000,00 euros amb càrrec al pressupost 2020, condicionat a l’existència de 

crèdit pressupostari adequat i suficient en l’anualitat de 2020; FACULTAR el 

Regidor de Turisme, Comerç i Mercats, Im. Sr. Agustí Colom Cabau, per a la 

signatura del conveni; DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

10.- (2019/22)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, 

l’Institut Català del Sòl i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la promoció 

conjunta del Projecte Barcelona-Catalonia 2019-2020 de promoció de l’oferta de 

Barcelona i la seva àrea metropolitana a nivell nacional i internacional com a 

destinació preferent per a inversions d’alt impacte al nostre territori, que 
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instrumenta una transferència corrent a un organisme públic autonòmic, per un 

import de 544.500,00 euros, distribuït en l’import de 273.500,00 euros 

corresponents a 2019 i 271.000,00 euros corresponent a 2020, condicionat a 

l’existència de crèdit adequat i suficient en aquesta anualitat; AUTORITZAR i 

DISPOSAR la despesa de 544.500,00 euros a favor de l’Institut Català del Sòl 

amb càrrec de la partida indicada; FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia, Im. 

Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del present conveni; DONAR-NE 

compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

11.- (2019/28)  AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per a l'arrendament dels locals 

situats al carrer València, 344-346 amb codi de contracte 19XP0002, per un 

import d'1.450.414,85 euros amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquest 

mateix document, a favor de Josel SLU, amb NIF B08236127. 

 

12.- (E.11.6003.17) DECLARAR la caducitat del procediment de liquidació del contracte de 

concessió per a la conservació, instal·lació i explotació del mobiliari urbà a la 

ciutat, pel període 2006-2016 iniciat per acord de la Comissió de Govern adoptat 

el 27 d’abril de 2017, amb número d’expedient E.11.6003.17, per haver superat el 

termini màxim de resolució establert a l’article 21 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; 

INICIAR nou expedient per a la liquidació del contracte de concessió per a la 

conservació, instal·lació i explotació del mobiliari urbà de la ciutat, formalitzat 

amb la societat El Mobiliario Urbano SLU el 31 de març de 2006. 

 

13.- (3–006/2019) APROVAR l’expedient núm. 3-006/2019 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 

297.932,38 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. 19011491; i 

PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

14.- (3–007/2019) APROVAR les modificacions de crèdit de l’expedient núm. 3-007/2019, 

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 

3.947.000,00 euros, per atendre despeses de projectes de despesa corrent de 

l’Institut Municipal d’Informàtica, de conformitat amb la documentació i amb la 

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

comptable núm. 19011591; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

15.- (1396/18)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat 

de Vic-Central de Catalunya que té per objecte regular les condicions de cessió de 

les dades dels qüestionaris de valoració de l’alumnat del programa de prevenció 

de la violència masclista “Paranys de l’amor” pel seu anàlisi i explotació 

estadística en el marc del projecte de Recercaixa “Mirades polièdriques a la 

violència de gènere”. FACULTAR la lma. Sra. Laura Pérez Castaño, Regidora de 
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Feminismes i LGTBI per la signatura de l’esmentat conveni i qualsevol altre 

document que se’n pugui derivar. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets 

Socials, Cultura i Esports. 

 

Districte de l'Eixample 

 

16.- (20149202)  COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir 

l'equilibri econòmic-financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de 

concessió, per a la gestió i explotació del Centre Cívic Urgell, concessió número 

14C00013. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa  de  6.790,76 

euros, amb càrrec a la partida pressupostària que s'indica en aquest mateix 

document, a Ludic 3, SCCL amb NIF F60475902, en concepte de pagament a 

compte, per a quotes a tallers aturats CC Urgell de 2018, sens perjudici dels 

posteriors reajustaments o devolucions que corresponguin, i d'acord amb la 

mesura de govern M0711/5998 de 27 de març de 2009. DONAR-NE compte a la 

Comissió Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

17.- (20169201)  COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir 

l'equilibri econòmic-financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de 

concessió, per a la gestió i explotació del Centre Cívic Casa Elizalde, concessió 

número 15C00017. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa de 

8.435,23 euros, amb càrrec a la partida pressupostària que s'indica en aquest 

mateix document, a Ludic 3, SCCL amb NIF F60475902, en concepte de 

pagament a compte, per a quotes a tallers aturats CC Casa Elizalde de 2018, sens 

perjudici dels posteriors reajustaments o devolucions que corresponguin, i d'acord 

amb la mesura de govern M0711/5998 de 27 de març de 2009. DONAR-NE 

compte a la Comissió Drets Socials, Cultura i Esports 

 

18.- (20169202)  COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir 

l'equilibri econòmic-financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de 

concessió, per a la gestió i explotació del Centre Cívic Golferichs, concessió 

número 15C00019. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa de 

7.579,38 euros, amb càrrec a la partida pressupostària que s'indica en aquest 

mateix document, a Ludic 3, SCCL amb NIF F60475902, en concepte de 

pagament a compte, per a quotes a tallers aturats CC Golferichs de 2018, sens 

perjudici dels posteriors reajutaments o devolucions que corresponguin, i d'acord 

amb la mesura de govern M0711/5998 de 27 de març de 2009. DONAR-NE 

compte a la Comissió Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

19.- (20169203)  COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir 

l'equilibri econòmic-financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de 

concessió, per a la gestió i explotació del Centre Cívic Sagrada Família, concessió 

número 15C00024. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa de  

5.855,18 euros, amb càrrec a la partida pressupostària que s'indica en aquest 

mateix document, a Servei a les Persones Encis. amb NIF F601377411, en 

concepte de pagament a compte, per a quotes a tallers aturats CC Sagrada Família 

de 2018, sens perjudici dels posteriors reajustaments o devolucions que 

corresponguin, i d'acord amb la mesura de govern M0711/5998 de 27 de març de 

2009. DONAR-NE compte a la Comissió Drets Socials, Cultura i Esports. 



 

Ref:CG 3/19 

v.  24- 1- 2019 

 14: 41 

8 

 

20.- (20169204)  COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir 

l'equilibri econòmic-financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de 

concessió, per a la gestió i explotació del Centre Cívic Borrell, concessió número 

15C00020. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa de 2.829,67 

euros, amb càrrec a la partida pressupostària que s'indica en aquest mateix 

document, a Transit Projectes, SL amb NIF B59489351, en concepte de pagament 

a compte, per a quotes a tallers aturats CC Borrell de 2018, sens perjudici dels 

posteriors reajustaments o devolucions que corresponguin, i d'acord amb la 

mesura de govern M0711/5998 de 27 de març de 2009. DONAR-NE compte a la 

Comissió Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

21.- (20169205)  COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir 

l'equilibri econòmic-financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de 

concessió, per a la gestió i explotació del Centre Cívic Fort Pienc, concessió 

número 16C00003. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa de 

1.936,22 euros, amb càrrec a la partida pressupostària que s'indica en aquest 

mateix document, a Ludic 3, SCCL amb NIF F60475902, en concepte de 

pagament a compte, per a quotes a tallers aturats CC Fort Pienc de 2018, sens 

perjudici dels posteriors reajustaments o devolucions que corresponguin, i d'acord 

amb la mesura de govern M0711/5998 de 27 de març de 2009. DONAR-NE 

compte a la Comissió Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

Districte de Sant Martí 

 

22.- (20184001)  APROVAR a l'empara dels articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei general de 

subvencions i de l'article 6.2 de la Normativa general reguladora de les 

subvencions municipals, la concessió directa i amb caràcter excepcional a l'entitat 

Associació Coordinadora d'entitats Juvenils del Poblenou-La Xemeneia, d'una 

subvenció de 32.000,00 euros l'any 2019 i 34.000,00 euros l'any 2020 per a la 

gestió cívica del Casal de Joves del Poblenou-Can Ricart; DECLARAR la no-

inclusió de la subvenció en una convocatòria pública pels motius d'interès públic 

que queden justificats als informes que consten a l'expedient; AUTORITZAR i 

DISPOSAR la despesa en concepte de subvenció per un import de 32.000,00 

euros per l'any 2019 i 34.000,00 euros  l'any 2020, amb càrrec al/s pressupost/os i 

partida/es indicats en aquest mateix document, condicionat a l'existència de crèdit 

adequat i suficient en el pressupost posterior a l’actual, a favor de Associació 

Coordinadora d'Entitats Juvenils del Poblenou - La Xemeneia, amb NIF 

G66861949, per al desenvolupament del projecte de gestió del Casal de Joves 

Poblenou-Can Ricart; APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament 

de Barcelona - Districte de Sant Martí i l'Associació Coordinadora d'Entitats 

Juvenils del Poblenou-La Xemeneia, amb NIF G66861949, per la gestió cívica del 

Casal de Joves del Poblenou-Can Ricart, que instrumenta la subvenció atorgada; 

REQUERIR l'entitat beneficiaria que, en el termini màxim de 5 dies hàbils, 

comparegui a les dependències municipals per la signatura del conveni de 

formalització de la gestió cívica. REQUERIR l'entitat beneficiària que, en el 

termini màxim de 3 mesos de la data de finalització de l'activitat, presenti un 

compte justificatiu que haurà d'incloure la memòria d'actuació i memòria 

justificativa del cost total del projecte; FACULTAR el Regidor del Districte de 
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Sant Martí, Im. Sr. Josep Maria Montaner Martorell, per a la signatura de 

l'esmentat conveni. 

 

23.- (20052002)  PRORROGAR des del 25 de gener de 2019 al 24 de gener de 2020 la 

durada del contracte número 04004572 que té per objecte el lloguer del local del 

carrer Muntanya, 16-16 bis, adjudicat en data 31 de desembre de 2004 a Servicio 

de Alquileres SA, amb NIF A58280876. Aquesta pròrroga es realitza a l'empara 

del que estableix la condició annexa 1a. del contracte d'arrendament signat per 

ambdues parts; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 

61.607,04 euros a favor de Servicio de Alquileres, SA, amb NIF A58280876, en 

concepte de renda i demés despeses a càrrec de l'arrendatari que consten al 

contracte, amb càrrec al Pressupost i partida indicades en aquest mateix 

document, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost 

2020; EXIMIR de l'obligació de constituir dipòsit de garantia definitiva 

complementària; DONAR-NE compte  a la Comissió de Presidència i Drets de 

Ciutadania i Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

24.- (20151003)  COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir 

l’equilibri econòmic-financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de 

concessió, per a la gestió i explotació del Centre Cívic Besòs, Casal Infantil i Punt 

d’Informació Junvenil, concessió número 14C00020. AUTORITZAR, 

DISPOSAR I OBLIGAR la despesa per un import de 208,87 euros amb càrrec a 

la partida i pressupost que s’indiquen en aquest mateix document; a favor de 

Tasca Serveis d'Animació, SL, amb NIF B59533190, en concepte de pagament a 

compte, per a Quotes a tallers aturats CCivic Besòs, de 2018, segons perjudici 

dels posteriors reajustaments o devolucions que corresponguin, d’acord amb la 

mesura de govern M0711/5998 de 27 de març de 2009. DONAR-NE compte a la 

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

25.- (20174003)  AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la despesa 

de l'expedient 20174003 codi 16S14059 que té per objecte la Gestió Cívica del 

Centre Cultural La Farinera per un import de 508,01 euros, amb càrrec al/s 

pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de la 

Federació Entitats Clot i Camp de l'Arpa, amb NIF G58293150, per tal de 

mantenir l'equilibri econòmic i financer de la gestió cívica, i no es vegi afectada 

per la subvenció als aturats per la realització de cursos de formació, culturals 

corresponent a l'any 2018, d'acord amb l'informe econòmic de 14 de desembre de 

2018. 

 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

26.- (18SD0154CO)  DEIXAR sense efecte la minuta del conveni que es va aprovar 

per acord de la Comissió de Govern, de 29 de novembre de 2018, quant a 

l’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona, Barcelona de Serveis Municipals, SA i AMB 

Informació i Serveis SA, per al desenvolupament, implantació i gestió de la 

plataforma metropolitana d’aparcament de conformitat amb l’informe de 17 de 

gener de 2019 que figura a l’expedient. APROVAR la nova redacció del Conveni 
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de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona, Barcelona de Serveis Municipals, SA i AMB Informació i Serveis SA, 

per al desenvolupament, implantació i gestió de la plataforma metropolitana 

d’aparcament, amb el redactat actual. FACULTAR la quarta Tinenta d’Alcaldia 

per a la seva signatura. 

 

Districte de l'Eixample 

 

27.- (2BD 2019/002) APROVAR les bases del conveni de cessió d'ús de les instal·lacions 

d'energia elèctrica i de constitució de la servitud de pas sobre terrenys de les línies 

de Baixa Tensió a favor d'Endesa Distribución Eléctrica SL Unipersonal del 

Projecte executiu de rehabilitació del local situat al carrer Nàpols, 268-270 per 

convertir-lo en Ateneu, al Districte de l’Eixample de Barcelona, d’iniciativa 

municipal, aprovat definitivament per acord de la Comissió de Govern en sessió 

de 25 de gener de 2018; FACULTAR el Gerent del Districte de l’Eixample per 

aprovar i formalitzar els convenis específics que apliquin 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; 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 de Barcelona. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

28.- (15SD0059P) Primer.- RESOLDRE les al·legacions formulades per les Sres. Blanca i 

Eulàlia Casadesús Solà i els Srs. Roger i Josep Callau Pujol, dins del tràmit 

d’informació pública de l‘aprovació inicial del Projecte d’Urbanització de la 

Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) al carrer Joan de Sada i el seu 

entorn (aprovada per acord de la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de 

Barcelona, en sessió de 15/11/2010 i publicat als efectes de la seva executivtat al 

DOGC núm. 5793 d'11 de gener de 2011), l’àmbit de la qual esta dividia en dos 

polígons d’actuació urbanista (PAU), l’A i el B, promogut per les Juntes de 

Compensació respectives, en el sentit que justificadament i raonada figura en 

l’informe de la Direcció de Serveis tècnic- jurídics de 16 de gener de 2019 que 

consta en l’expedient i que es dóna per reproduït. Segon.- APROVAR 

definitivament, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta Municipal de 

Barcelona, Projecte d’Urbanització del PAU A de l’àmbit definit a la MPGM al 

carrer Joan de Sada i el seu entorn, promogut per la Junta de Compensació del 

PAU A d’acord amb les condicions establertes a l’Informe Tècnic del Projecte 

(ITP amb classificació B) de 14 de setembre de 2017, que figura a l’expedient 

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

d’execució material per  un import d'1.849.519,44 euros (21% iva no 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. 

Tercer.- APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Projecte d’Urbanització del PAU B de l’àmbit definit 

a la MPGM al carrer Joan de Sada i el seu entorn, promogut per la Junta de 

Compensació del PAU B d’acord amb les condicions establertes a l’Informe 

Tècnic del Projecte (ITP amb classificació B) abans referit amb pressupost 

d’execució material per  un import de 879.527,45 euros (21% iva no inclòs) 
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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, tot 

condicionant la seva executivitat  a l’adopció, per part de dita Junta, de l’acord 

intern d’aprovació del referit projecte d’urbanització, com a conseqüència de 

l’estimació parcial de les al·legacions presentades per la representat de la Junta, la 

Sra. Cristina Herms Fontquerni i per les Sres. Eulàlia i Blanca Casadesús Solà, 

copropietàries d’una finca a l’àmbit del PAU B. Quart.- 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. Cinquè.- NOTIFICAR-LO 

individualment als interessats en aquest procediment amb trasllat de l’informe de 

resposta de les al•legacions. Sisè.- DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, 

Urbanisme i Mobilitat. 

 

Districte de Gràcia 

 

29.- (6BD 2015/112) APROVAR definitivament el Projecte executiu del Casal de Barri de Can 

Carol, al carrer de Cambrils 28, al barri de Vallcarca, al Districte de Gràcia 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 d’1.095.693,04 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. 

 

30.- (DJ20190001) APROVAR el Projecte de rehabilitació del llac de la piscina del Parc de 

la Creueta del Coll, d’acord amb els informes que obren a l’expedient, amb un 

pressupost de 599.920,17 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, 

d’acord amb allò que preveu l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 

qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals; 

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 

 

31.- (18 SD 001 PU) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació del Projecte d’Urbanització de la Unitat 

d’Actuació 2 (només pel que fa a l’Illa 12) de la Modificació del Pla General 

Metropolità (en endavant, PGM) en l’àmbit de la plaça de les Glòries Meridiana 

Sud (aprovada per acord de la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona de 27 de 

juliol de 1999 (DOGC 6/09/1999), quin projecte d’urbanització va ser aprovat 

definitivament per acord de la Comissió de Govern, de 9 de març de 2011, i 

publicat als efectes de la seva executivitat al BOP, de 27 d'abril de 2011, d’acord 

amb l’Informe Tècnic del Projecte (amb classificació B) de 14 de novembre de 

2018 que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per 

reproduït, promogut per la Junta de Compensació del Polígon UA 2 de la MPGM 

en l’àmbit de la plaça de les Glòries Meridiana Sud, amb un pressupost de 

2.547.014,85 euros el 21% de l’impost del valor Afegit (IVA) inclòs, d’acord amb 
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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 als efectes corresponents. DONAR-NE compte a la 

Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

32.- (18PL16605)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic regulador per a la construcció 

d'una residència geriàtrica assistida i centre de dia en la finca ubicada al carrer 

Monegal, 1; promogut per FIATC SL; 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. 

 

33.- (18PL16641)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per la transformació de l'edifici 

industrial consolidat situat al carrer Llull, 145 bis; promogut per Monbeca Immo 

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. 

 

34.- (18PL16645)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la transformació de 

l’edifici consolidat situat a la parcel·la del carrer Sancho d’Àvila 66; promogut 

per Actius Immobiliaris Simon SAU; 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.- (18PL16651)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la transformació de 

l’edifici industrial consolidat situat al carrer Pere IV 128-130, districte d’activitats 

22@; promogut per Inversiones Nummela Milenium SL; 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. 

 

36.- (10BD2018151) APROVAR el Projecte modificat per a la implantació d’una zona 

d’esbarjo de gossos al Parc de Sant Martí, al Districte de Sant Martí 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) i d'acord amb l'Informe Tècnic de la Direcció d’Obra, Informe Tècnic de 

la Direcció Tècnica d’Infraestructures de BIMSA i l’Informe Jurídic de BIMSA, 

que figuren a l'expedient administratiu i que aquests efectes es donen per 

reproduïts, per un import, que en el cas de ser executat pel mateix contractista 

ascendeix a 747.540,68 euros, el 21% d'IVA inclòs, import resultant de sumar el 

preu del contracte que ja incorpora la baixa ofertada per l’adjudicatari (647.505,28 

euros, 21% IVA inclòs) i l’import de les modificacions proposades (100.035,40 

euros, 21% IVA inclòs) que representen un increment sobre el contracte signat per 

l’adjudicatari de 15,45% i la contractació de les despeses associades al Pressupost 

per al Coneixement de l’Administració del projecte (control de qualitat i previsió 

del cànon de l’abocador de residus) per un import de 32.076,70 euros i que 
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consisteixen en: l’execució del projecte de recuperació voluntària de terres 

contaminades presentat per l’Ajuntament de Barcelona de conformitat amb 

l’establert a l’informe de l’Agencia de Residus de Catalunya de 30 d’octubre de 

2018 i el canvi de configuració geomètrica de l’Àrea d’Esbarjo per a uniformar el 

paisatge amb la futura urbanització de l’entorn; i que representen un increment de 

15,48% sobre el Pressupost per al Coneixement de l’Administració (PCA) aprovat 

definitivament per la Comissió de Govern en sessió del 26 d’octubre de 2017 

(833.704,14 euros, el 21% d’IVA inclòs); PUBLICAR aquest acord al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal, i al Tauler 

d’Anuncis de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

37.- (10BD2018158) APROVAR el Projecte Modificat de la reurbanització de la plaça de la 

Infància, entre el carrer de Bac de Roda, el carrer d’Andrade, el carrer de Fluvià i 

el carrer del Concili de Trento, al Districte de Sant Martí 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) i d'acord amb l'Informe Tècnic de la Direcció d’Obra, l’Informe Tècnic 

de BIMSA i l’Informe Jurídic de BIMSA, que figuren a l'expedient administratiu i 

que aquests efectes es donen per reproduïts, per un import, que en el cas de ser 

executat pel mateix contractista ascendeix a 1.293.506,52 euros, el 21% d'IVA 

inclòs, import resultant de sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa 

ofertada per l’adjudicatari (1.088.549,78 euros, 21% IVA inclòs) i l’import de les 

modificacions proposades (204.956,73 euros, 21% IVA inclòs), consistents en: el 

reestudi de la xarxa de drenatge; l’ampliació de la superfície de lloses de formigó; 

el manteniment de la font existent i modificació dels jocs infantils a petició del 

Districte; manteniment del màxim d’arbres i adaptació de la xarxa de reg; murs de 

contenció i baranes per la formació d’una rampa d’accés des del carrer Bac de 

Roda generant el desplaçament de línies elèctriques i bases de formigó sota el 

paviment de les àrees de jocs infantils i que representen el 18,83% d’increment 

sobre el contracte signat per l’adjudicatari i del 14,77% d’increment sobre el 

Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) aprovat definitivament per la 

Comissió de Govern en sessió de 26 d’octubre de 2017 (1.387.361,67 euros, el 

21% d’IVA inclòs); 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 a favor d’Endesa Distribución 

Eléctrica, SL que inclou el projecte modificat; FACULTAR el Gerent del 

Districte de Sant Martí 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; i PUBLICAR aquesta Resolució al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal, i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament 

de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ref:CG 3/19 

v.  24- 1- 2019 

 14: 41 

14 

b) Mocions 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

Única.- (163/19)  APROVAR el conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de 

Barcelona i l’Agència de Prevenció i Lluita Contra el Frau i la Corrupció de les 

Illes Balears, que té per objecte establir un marc estable de comunicació entre les 

dues institucions que ajudi al compliment dels objectius respectius, i a millorar 

l’eficàcia i l’eficiència en el servei; FACULTAR al Tercer Tinent d’Alcalde de 

l’Ajuntament de Barcelona, Sr. Jaume Asens i Llodrà, per la signatura de 

l’esmentat conveni. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

 S'APROVA, per unanimitat, la moció anterior després de declarar-se'n, 

també per unanimitat, la urgència. 

 

 

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

a les onze hores i trenta minuts. 

 


