Ref:CG 20/17

A la Sala nova de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de
Barcelona, el dia 25 de maig de 2017 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. i les Imes. Sres. Tinents/tes d'Alcaldia, Laia Ortiz
Castellví, Janet Sanz Cid, i els Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. Regidores, Gala
Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal Lago,
Josep Ma. Montaner Martorell, Eloi Badia Casas, Carmen Andrés Añón, i
Montserrat Ballarín Espuña assistits pel Secretari General, Sr. Jordi Cases i
Pallarés, que certifica.
Excusen la seva absència els Ims. Srs. Tinents d'Alcaldia, Jaume
Collboni Cuadrado, Jaume Asens Llodrà i el Im. Sr. Regidor Daniel Mòdol i
Deltell.
També hi és present el Gerent Municipal, Sr. Jordi Martí Grau.
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a
les nou hores i trenta minuts.

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 18 de maig de
2017, 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 DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
1.- (179/17)

Ref:CG 20/17
v. 26- 5- 2017
9: 51

AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Candelaria
Montesinos Hernández (mat. 38876) entre la seva activitat municipal com a
funcionària de carrera, amb categoria professional de tècnica mitjana en Treball

Social, amb destinació al Centre de Serveis Socials Poble Sec de l’Institut
Municipal de Serveis Socials de Barcelona, on desenvolupa les funcions pròpies
del lloc de treball de tècnica mitjana en Treball Social, i l’activitat pública com a
Professora Tutora amb vinculació economicoadministrativa discontínua i
temporal amb el Consorci Universitari del Centre Associat de la Universitat
Nacional d’Educació a Distància, per al curs acadèmic 2016-2017. La dedicació a
la docència universitària serà discontínua i temporal 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 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.- (308/17)

AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Jael Canela
Jiménez (mat. 26797) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina,
amb la categoria professional d'Auxiliar Administrativa, amb destinació a l'OAC
Eixample, on ocupa el lloc de treball de suport 4 (90.40.GE.20), i l’activitat
privada per compte d'altri com a extra/figurant a agència de publicitat i figuració.
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.- (423/17)

AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Xavier Gallego
Vicente (mat. 75786) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí,
amb la categoria professional de TS Gestió, amb destinació al Departament de
Recursos Interns del Districte de Ciutat Vella, on ocupa el lloc de treball de tècnic
3 (80.30.GA.30), i una activitat privada per compte propi d’arquitecte. Per tal
d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de
l’exercici de l’activitat privada d'arquitecte, 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
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de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
4.- (424/17)

AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Laia Ribas Ris
(mat. 27193) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina amb la
categoria professional de TS Dret, amb destinació al Departament de Serveis
Jurídics del Districte Sant Martí, on ocupa el lloc de treball de tècnica 3
(80.30.SJ.10), i l’activitat privada per compte propi d’assessorament fiscal i
comptable. 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.- (425/17)

AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Alejo Oriol Romero
(mat. 75901) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la
categoria professional de TS Dret, amb destinació al Departament de Serveis
Jurídics-Secretaria del Districte Sants-Montjuïc, on ocupa el lloc de treball de
tècnic 3 (80.30.SJ.10) i l’activitat privada per compte propi d’advocat. No podrà
ostentar, per sí mateix o mitjançant substitut, la representació i defensa
d'interessos contraris als de la Corporació Municipal ni tampoc podrà assessorar,
informar o desenvolupar les activitats pròpies de la professió en aquells assumptes
o procediments en els que l'Ajuntament o els seus Organismes hi tinguin relació.
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.

6.- (430/17)

AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Daniel García
Rodríguez (mat. 75910) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí,
amb la categoria professional de TS Arquitectura, amb destinació al Departament
d’Obres i Manteniment del Districte de l’Eixample, on ocupa el lloc de treball de
tècnic 4 (80.40.OP.20), i una activitat privada per compte propi d’arquitecte
tècnic. Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada,
s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’arquitecte tècnic, qualsevol
manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona. La dedicació
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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.
7.- (431/17)

AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Patricia Lezcano
Petit (mat. 75764) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina,
amb la categoria professional de TS Dret, amb destinació al Departament de
Serveis Jurídics del Districte de Gràcia, on ocupa el lloc de treball de tècnica 3
(80.30.SJ.10), i l’activitat privada per compte propi de coaching personal i
acompanyament a joves i adolescents. 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.

8.- (459/17)

AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Carlos Romero Díaz
(mat. 75919) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la
categoria professional de TS Arquitectura, amb destinació al Departament de
Llicències i Inspecció del Districte de l’Eixample, on ocupa el lloc de treball de
tècnic 3 (80.30.OP.20), i una activitat privada per compte propi com a arquitecte.
Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada,
s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d'arquitecte, 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.
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9.- (464/17)

AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Manel
Medrano Molina (mat. 27980) entre la seva activitat municipal com a funcionari
de carrera, amb la categoria professional de TS Dret, amb destinació a la Direcció
de Planificació Estratègica i Fiscalitat de la Gerència de Presidència i Economia,
on ocupa el lloc de treball de Director 2 (20.20.GE.10), i l’activitat privada per
compte propi com a professor col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC) per al segon semestre del curs acadèmic 2016-2017. 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.

10.- (465/17)

AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Víctor Argelaguet
Foret (mat. 26128) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera,
amb la categoria professional d’agent de la Guàrdia Urbana, amb destinació a la
Unitat Territorial 2 (Eixample) de la Gerència de Seguretat i Prevenció, on ocupa
el lloc de treball d’agent de la Guàrdia Urbana C1 (92.20.GU.10), i l’activitat
privada per compte propi com a col·laborador docent associat del Grau de Dret de
la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) per al curs acadèmic 2016-2017, des
del 22 de febrer de 2017 fins al 31 de juliol de 2017. 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.

11.- (471/17)

AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Oriol Giol Molinos
(mat. 75466) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la
categoria professional de TS Arquitectura, amb destinació al Departament de
Projectes Urbans de la Gerència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, on ocupa el
lloc de treball de tècnic 3 (80.30.OP.20), i una activitat privada per compte propi
com a arquitecte per realitzar projectes d’edificació i rehabilitació. Per tal d'evitar
possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici
de l’activitat privada d’arquitecte, 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
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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.
12.- (484/17)

AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Emilia Vila
Albanell (mat. 73952) entre la seva activitat municipal com a funcionària de
carrera, amb la categoria professional de tècnica d’administració general, amb
destinació al Departament de Serveis Jurídics del Districte de les Corts, on ocupa
el lloc de treball de tècnica 2 (80.20.SJ.10), i l’activitat privada per compte propi
com a advocada. No podrà ostentar, per ella mateixa o mitjançant substitut, la
representació i defensa d'interessos contraris als de la Corporació Municipal ni
tampoc podrà assessorar, informar o desenvolupar les activitats pròpies de la
professió en aquells assumptes o procediments en els que l'Ajuntament o els seus
Organismes hi tinguin relació. 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.

13.- (497/17)

AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mireia Sanz
Estapé (mat. 75661) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina,
amb la categoria professional de TS Informació, amb destinació al Departament
de Comunicació del Districte de les Corts, on ocupa el lloc de treball de tècnica 3
(80.30.GA.40), i l’activitat privada per compte d'altri de Secretària del Cerdanyola
del Vallés Fútbol Club. 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.
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14.- (499/17)

AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Braulio Rabaneda
Giménez (mat. 26823) entre la seva activitat municipal com a funcionari de
carrera, amb la categoria professional de TS Dret, amb destinació a la Direcció de
Serveis d'Actuació Urbanística-Gerència adjunta d’Urbanisme, de la Gerència
d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, on ocupa el lloc de treball de tècnic 1
(80.10.SJ.10), i l’activitat privada per compte propi d’assessorament jurídic i
emissió d’informes jurídics. No podrà ostentar, per ell mateix o mitjançant
substitut, la representació i defensa d'interessos contraris als de la Corporació
Municipal ni tampoc podrà assessorar, informar o desenvolupar les activitats
pròpies de la professió en aquells assumptes o procediments en els que
l'Ajuntament o els seus Organismes hi tinguin relació. 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.

15.- (559/17)

APROVAR l’Acord del Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de
Barcelona sobre l’aplicació al personal subrogat adscrit al Servei d’Atenció
Recuperació i Acollida (SARA) i als Punts d’Informació i Atenció Dones (PIAD)
de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de
l’Ajuntament de Barcelona (personal funcionari i laboral, guàrdia urbana i serveis
de prevenció, extinció d’incendis i salvament) per als anys 2008-2011 (codi de
conveni núm. 0815752) en vigència prorrogada; PUBLICAR la present resolució
en la Gaseta Municipal als efectes pertinents; DONAR-NE compte a la Comissió
de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

16.- (1733)

AUTORITZAR la contractació directa d’interinitat per vacant per a
cobrir temporalment el lloc de treball de Cap de coneixement com a tècnic/a
superior en sociologia, vacant a la plantilla de personal del Consorci Institut
d’Infància i Adolescència, adscrit a l’Ajuntament de Barcelona i per a l’exercici
de les funcions singulars pròpies d’aquest lloc, de conformitat amb el que disposa
l’apartat 22.2 de la Instrucció per la qual es fixen els criteris generals a seguir en
l'aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i
de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic aprovada per
la Comissió de Govern, en sessió de 22 de desembre de 2016. DONAR-NE
compte a la Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.

17.- (214/2017)

DESIGNAR l’empresa Central de Viajes SL, amb NIF B08323404, com
a empresa homologada i adjudicatària de l’acord marc, amb núm. de contracte
17000670, que té per objecte la gestió del compte del servei de viatges de
l’Ajuntament de Barcelona, pel cost de gestió de -0,005% ofert per aquesta
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empresa a la subhasta electrònica. FORMALITZAR l’Acord Marc en el termini
màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de
l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre que 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.
18.- (504/17)

APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques del contracte núm. 17002295, de l’Acord Marc de serveis
de fixació de condicions per a la contractació dels serveis en assessorament
estratègic, planificació, mediació en les negociacions, gestió de la contractació
d’espais en tots els mitjans convencionals i no convencionals i, secundàriament, la
ideació o la creativitat o el disseny o la producció o la implementació d’accions
especials de comunicació vinculades a les campanyes de mitjans i de designació
de les empreses per a la utilització comuna i contractació centralitzada 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,
i la designació de les empreses (proveïdors) amb les quals es podran contractar
aquests serveis a mesura que apareguin les necessitats. CONVOCAR procediment
obert i tramitació ordinària per a la seva adjudicació, de conformitat amb els
articles 196 i següents, i 203,3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, de text refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic.

19.- (677/17)

APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques de l’acord marc amb un únic adjudicatari, amb núm. de
contracte 17002431, que té per objecte fixar les condicions per a la contractació
del servei de taxi pel trasllat de personal municipal en funcions de representació
de l’Ajuntament de Barcelona i de la resta d’organismes adherits; CONVOCAR
procediment obert i tramitació ordinària per a la seva adjudicació, de conformitat
amb els articles 196 i següents del RDL 3/2011, de 14 de novembre, de text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

20.-

INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en
el document de 25 de maig de 2017.

21.- (2017/491)

APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona
i l’Ajuntament d’Arbúcies per a l’elaboració d’un estudi jurídic en matèria de
cooperativisme públic per a fomentar dinàmiques per a la promoció de l’economia
social i cooperativa i desenvolupar programes i projectes en aquesta matèria.
FACULTAR el Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i
Consum per a la seva signatura.

22.- (2017/533)

APROVAR la participació de l’Ajuntament de Barcelona en el Projecte
CITIES (Centre Internacional de Transferència d’Innovació i coneixement en
Economia Social i Solidària) amb la finalitat de constituir un marc de cooperació
per reunir, compartir i fer transferència d’innovacions, coneixements i bones
pràctiques en l’àmbit de l’economia social i solidària, amb un enfocament orientat
a la col·laboració entre els governs locals i els actors de la societat civil.
RATIFICAR el Memorandum of Understanding for the Establishment of the
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Cities, de 9 de setembre del 2016, relatiu al Projecte CITIES.
23.- (2017/541)

APROVAR l’encàrrec de gestió a l’Institut Municipal d’Informàtica de
Barcelona, dels quatre projectes següents emmarcats en el Programa Operatiu
FEDER Catalunya 2014-2020, d’acord amb les prescripcions generals de
l’encàrrec que deriven de l’acord de la Comissió de Govern en sessió del dia 16
de juny de 2016: Operació 1- Administració, tramitació electrònica d’expedients
de Llicències i informes urbanístics- EU01- proposa, entre altres, construir i posar
en marxa un nou model de relació entre Ajuntament i el ciutadà en el món de les
actuacions sotmeses a control. Es tracta de consolidar el nou expedient electrònic
de llicencies d’obres, incorporar els comunicats d’activitats i adaptar els règims de
tramitació d’assabentats i tràmits d’urgència pel lliurament de documentació en
format digital, clau per abordar els àmbits d’instal·lacions de radiocomunicació i
activitats. Operació 2- Turisme sostenible per a la ciutat de Barcelona- EU03- té
com objectiu implementar un instrument configurable, versàtil i adaptable que ha
de permetre la tramitació complerta de l’expedient electrònic de disciplina
urbanística. Operació 3- Nous sistema de subvencions rehabilitació- EU04- té
l’objectiu de construir i transformar el model de relació entre Ajuntament i el
ciutadà en el món de les subvencions destinades a la rehabilitació. És un projecte
que fomenta l’economia digital i els serveis digitals i s’emmarca dins de les
actuacions d’impuls de l’ús de les TIC en els sectors estratègics de la ciutat de
Barcelona. Operació 4- Implementació de les tecnologies per a la millora en la
gestió dels residus- EU06- té com a objectius incrementar dràsticament el
percentatge de reciclatge dels residus urbans. Per això, cal disposar d'eines que
ens donin informació sobre els hàbits de gestió dels residus dels ciutadans per fer
campanyes de comunicació més segmentades. També millorar la informació i la
interacció amb el ciutadà sobre l'activitat del contracte de neteja i gestió de
residus. Oferir informació via nous canals com codis QR, NFC o beacons des dels
elements desplegats a la via pública (contenidors, papereres, ...). Donar la
possibilitat al ciutadà perquè participi activament en la definició i el control de la
qualitat del servei de neteja i recollida de residus. Finalment, també té com a
objectiu millorar i desenvolupar nous sistemes d'informació per incrementar
l'eficàcia i eficiència del servei d'inspecció: Inventari, Rutes, GIS, eines d'anàlisi
de dades, TAGs. PUBLICAR aquesta resolució al BOPB i a la Gaseta municipal.

24.- (3-065/2017)

APROVAR l’expedient núm. 3-065/2017 de modificacions de crèdit,
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de
Barcelona per a l’exercici 2017, d’import 97.374,09 euros, per atendre despeses
per l’execució subsidiària de les obres d’estabilització de les finques núm. 153,
155 i 157 del carrer Llull de Barcelona, de conformitat amb la documentació i
amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient,
referència comptable núm. 17052591; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta
Municipal. DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda.

25.- (3-066/2017)

APROVAR l’expedient núm. 3-066/2017 de modificacions de crèdit,
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de
Barcelona de l’exercici 2017, d’import 402.077,92 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,
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referència comptable núm. 17051591; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta
Municipal.

ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ
26.- (548/17)

ENCARREGAR a la Societat Barcelona de Serveis Municipals SA
(BSM, SA) i a l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) la gestió de
l’explotació de l’aparcament situat en el conjunt d’instal·lacions que integren el
mercat municipal dels Encants Barcelona – Fira de Bellcaire, als efectes de
garantir l’eficàcia i coordinació en la gestió de l’aparcament i el servei del propi
mercat; APROVAR les condicions per què es regirà la gestió, les quals figuren en
el document annex (prescripcions tècniques de l’encàrrec); i PUBLICAR el
present acord i les condicions de l'encàrrec a la Gaseta Municipal.

ÀREA DE DRETS SOCIALS
27.- (20170169)

ESTABLIR que el Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, en el
marc del Pla 100 x 1000, que té com a objectiu l’ampliació de l’oferta amb 1000
nous habitatges de lloguer assequibles, i ampliant el finançament de l’encàrrec
aprovat en la Comissió de Govern, de 20 de maig de 2015, transfereixi a Foment
Ciutat SA, com a gestor de l’actuació per a l’obtenció i rehabilitació de finques
d’habitatges preexistents localitzats en diferents àmbits d’interès prioritari, un
import de 4.116.069,68 euros, per fer el pagament corresponent a la part de les
obres de rehabilitació a executar durant l’any 2017 de les finques adquirides que
es reflecteixen en l’expedient segons el següent detall: a) Sant Pere Mitjà 65
(segona fase) 273.158,83 euros; b) Robador 21 (entl 1a, 1r2a, 2n1a, 3r1a, 4t2a i
local) 116.060,00 euros; c) Robador 25-27 (rehabilitació integral) 1.698.590,88
euros; d) Robador 43 (rehabilitació integral) 539.214,30 euros; e) Robador 45
(4t2a, 2n2a) 0,00 euros; f) Robador 33 (expropiació, redacció projecte i obra)
1.489.045,67 euros. La totalitat de l’import que es transfereix es farà amb càrrec a
la quantitat que l’esmentat Pla 100 x 1000 va transferir al Patronat Municipal de
l’Habitatge de Barcelona (expedient 3-024/2014).

ÀREA
DE
DRETS
TRANSPARÈNCIA
28.- (0014/15)
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DE

CIUTADANIA,

PARTICIPACIÓ

I

PRORROGAR el contracte número 14004515 que té per objecte regir el
servei d’atenció telefònica ciutadana, la gestió d’informació i tramitació diferida
en el marc del model multicanal de la Direcció d’Atenció Ciutadana de
l’Ajuntament de Barcelona, 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,
des del 28 de maig de 2017 al 27 de maig de 2018, segons compareixença signada
per l’empresa adjudicatària. AMPLIAR l'autorització i disposició de despesa del
contracte, per un import de 4.191.590,11 euros IVA inclòs, amb càrrec al
Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document, condicionada a
10

l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s; i
DISPOSAR-LA a favor de Qualytel Teleservices SA, NIF A82112665.
Districte de Ciutat Vella
29.- (20152802)

AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 69.321,69
euros, amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix document, a
favor de la Diputació de Barcelona, amb NIF P0800000B, en virtut del coeficient
de participació acordat per les parts en el conveni subscrit el 17 de desembre de
2014 entre l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i el Consorci de
Biblioteques de Barcelona, i que correspon a les despeses que es derivin de la
conservació i manteniment de les instal·lacions i els subministraments continus i
serveis que efectuï la Diputació de Barcelona, en funció de la superfície que
ocupa la Biblioteca Francesca Bonnemaison, respecte a la totalitat de la superfície
de l'edifici, amb càrrec al pressupost del Districte de Ciutat Vella per a l'any 2017,
i en base a les previsions presentades per la Diputació de Barcelona en la
Comissió de Seguiment del Conveni, sense perjudici dels reajustaments posteriors
en funció de les despeses efectivament realitzades.
Districte de Sants-Montjuïc

30.- (20172057)
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ATORGAR, una subvenció, mitjançant concessió directa a la Unió
d’Entitats La Marina-Zona Franca amb NIF G58441189 per a l’execució del Pla
Comunitari, que té perfinalitat seguir desenvolupant el Pla Comunitari en els
barris de la Marina (Marina del Port i Marina del Prat Vermell) dins del marc
teòric establert en el Pla Municipal d’Acció Comunitària, amb aportació per part
de l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Sants-Montjuïc, de la quantitat de
128.515,84 euros, equivalent al 100% del cost total del projecte, essent la durada
d’aquest acord fins a 31 de desembre de 2018, d’acord amb els arts. 22.2.c) i 28,
ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l’art.
6.2 de la Normativa General de Subvencions d’aquest Ajuntament;
AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 128.515,84 euros corresponent
l’import de 62.259,84 euros de l’1 de gener del 2017 al 31 de desembre del 2017,
i l’import de 66.256 euros de l’1 de gener del 2018 al 31 de desembre del 2018,
amb càrrec als Pressupostos de 2017 i 2018 i a les partides que s’ indiquin en el
document comptable, a favor de la Unió d’Entitats La Marina-Zona Franca amb
N.I.F. G58441189. En tractar-se d’un conveni de caràcter plurianual l’autorització
o realització de la despesa haurà de ser subordinada al crèdit que per a cada
exercici autoritzin els respectius pressupostos; DECLARAR la no-inclusió en
convocatòria pública per raons d’interès públic justificades l’informe que consta a
l’expedient; APROVAR el conveni adjunt que consta a l’expedient pel qual
s'instrumenta l’atorgament de la subvenció; FACULTAR la Regidora del Districte
de Sants–Montjuïc, la Ima. Sra. Laura Pérez i Castaño, per a la signatura d’ aquest
conveni; i REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de
tres mesos a comptar des de l’acabament del termini per a la realització de
l’activitat, presenti la justificació dels fons rebuts, així com el balanç econòmic i
la memòria de funcionament de l’activitat subvencionada i informe de l’auditor.
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Districte de Sarrià-Sant Gervasi
31.- (134/2017)

INICIAR l'expedient per a la contractació de Serveis de gestió,
dinamització i coordinació de l’Espai Jove Casa Sagnier i del Punt d’Informació
Juvenil de Sarrià-Sant Gervasi de juliol de 2017 a juny de 2018, amb mesures de
contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 17002531, mitjançant
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost
total de licitació de 539.655,16 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 aquest mateix document amb el
següent desglossament: pressupost net 445.996,00 euros; tipus impositiu del 21%
d'IVA, i import de l'IVA 93.659,16 euros; condicionada a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s; DONAR compte
d'aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

32.- (50008/17)

INICIAR l'expedient per a la contractació de Gestió de serveis públics,
en la modalitat de concessió, per a la gestió i explotació del centre cívic, el casal
infantil i l'espai familiar Vil·la Urània per als anys 2017 a 2019, amb núm. de
contracte 17C00010, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del
procediment obert, i amb un pressupost total de licitació d'1.144.100,00 euros
exempt d'IVA, en concepte de subvenció màxima per tal de mantenir l'equilibri
econòmic de la concessió; 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 aquest mateix document condicionada a
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s.
DONAR compte d'aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.
Districte de Sant Andreu

33.- (1302/2014)
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PRORROGAR, des de l’1 de juliol de 2017 i fins al 30 de setembre de
2018, el contracte número 14C00024 que té per objecte la gestió i explotació del
Centre Cívic Trinitat Vella, adjudicat a Puça Espectacles, SL amb NIF B63715767, el 17 de desembre de 2014 per als anys 2015-2016 i fins al 30 de juny
de 2017. Aquesta pròrroga es realitza a l'empara del que estableix la clàusula 3 del
plec de clàusules administratives particulars, i està subjecta en la seva totalitat a
les clàusules que regeixen el contracte. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa
per un import de 206.511,06 euros, exempt d'IVA, a favor de Puça Espectacles,
SL amb NIF B-63715767, amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en
aquest mateix document, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient
en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. REQUERIR l'adjudicatari per tal que,
en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació,
comparegui per formalitzar la pròrroga del contracte a les dependències d'aquest
Districte. FACULTAR la Sra. Carme Turégano López, gerent del Districte de
Sant Andreu, per a la formalització de la pròrroga del present contracte.
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ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
34.- (20150058)

PRORROGAR per raons d'interès públic el termini de vigència del
contracte número 15000335 que té per objecte el servei de neteja d’escales
mecàniques i ascensors situats a la via pública de Barcelona (2015-2017) fins al
12 de juliol de 2018, per un import de 230.172,20 euros, atesa la conformitat del
contractista, d’acord amb el que estableix l'article 303 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic;
AMPLIAR l'autorització de la despesa del contracte número 15000335 per un
import de 230.172,20 euros amb càrrec als Pressupostos i Partides indicades en
aquest mateix document, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient
en els pressupostos corresponents; DISPOSAR-LA a favor de Can Cet Centre
d'Inserció Socio Laboral, SL, NIF B60759644; DECLARAR la improcedència de
la revisió de preus d'acord amb la justificació que consta en el plec de clàusules
administratives particulars; REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini
màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, comparegui
per formalitzar la pròrroga del contracte a les dependències d'Administració
d'Ecologia Urbana.

35.- (20170290)

APROVAR el conveni interadministratiu entre l’Ajuntament de
Barcelona i el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola per a la
realització de treballs de conservació, millora, protecció i control de la fauna dels
espais forestals i naturalitzats, de conformitat amb la Normativa reguladora dels
expedients d'autorització de l'atorgament de convenis administratius amb altres
administracions públiques i institucions aprovada per decret d'alcaldia el 27 d'abril
de 2011; AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un import de 338.165,05
euros amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix document, a
favor del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, amb NIF
P0800066C, per fer front a les despeses derivades de l’esmentat Conveni; i
FACULTAR el Gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans de l’Ajuntament de
Barcelona per a la seva signatura.

36.- (20170360)

APROVAR inicialment les Bases reguladores de la concessió d’ajuts per
al desenvolupament del Pla d’acció del Programa “Barcelona Escoles +
Sostenibles”; SOTMETRE-LES a informació pública, d’acord amb l’article 124.2
del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny, durant un termini de 20 dies hàbils a comptar,
d’acord amb l’article 30 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, de l’endemà de la publicació
de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona; TENIR-LES per
definitivament aprovades, sempre que no s’hagin formulat al·legacions durant el
període d’informació pública.
Districte de l'Eixample

37.- (2BD 2017/097)
APROVAR el Projecte modificat del Projecte executiu del nou centre de
neteja del Parc de Joan Miró al Districte de l’Eixample de Barcelona, d’iniciativa
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municipal, segons l’article 42 i ss. del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i d’acord amb
l’Informe Tècnic i l’Informe Jurídic del Projecte que figura a l’expedient
administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un import de
9.800.603,14 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, import
resultant de sumar al pressupost del projecte modificat (9.307.856,03 euros),
l’import de les partides d’Escomeses i Serveis Afectats, Campa de Parcs i
Jardins, Control de qualitat, Plaques fotovoltaiques, Jardí biodiversitat i retirada
d'arbrat (492.747,11 euros), que representa l'1,13% d’increment sobre l’import
del Pressupost de Coneixement per l’Administració (PCA) del projecte aprovat
definitivament (9.690.987,09 euros 21% IVA inclòs); PUBLICAR aquest Acord
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal i al Tauler
d’Anuncis de l’Ajuntament de Barcelona; i ENCARREGAR a la societat
municipal BIMSA la gestió de l’actuació.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
38.- (5BD2014/007)
APROVAR definitivament el Projecte executiu del mur de façana a
l’aparcament de B:SM de Via Augusta i reurbanització del carrer Cardenal de
Sentmenat, entre el carrer Vergós i el carrer Mañé i Flaquer, al Districte de SarriàSant Gervasi 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 2.034.516,68 euros, el 21% de l’impost del
valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya; PUBLICAR aquest acord al Butlletí
Oficial de la Província (BOPB), en un dels diaris de més circulació de Catalunya,
a la Gaseta Municipal i al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Barcelona i
ENCARREGAR a la societat municipal BIM/SA la gestió de l’actuació.
39.- (5BD2016/172)
APROVAR inicialment el Projecte bàsic i executiu d’adequació del
Casal de Gent Gran de Sant Ildefons al carrer Marià Cubí 111, al Districte de
Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb la
Conformitat Tècnica del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que
aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 700.541,75 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; NOTIFICAR a les
parts interessades; i 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), termini durant el qual es podrà
examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.
Districte d'Horta-Guinardó
40.- (7BD 2016/039)
APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització de la plaça
Raimon Casellas (Fase 2), al barri de Can Baró, al Districte d'Horta-Guinardó de
Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que
figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb
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un pressupost d’1.123.386,27 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; NOTIFICAR aquest acord a les parts interessades; i SOTMETRE’L
a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils mitjançant anuncis al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un diari dels de més circulació
de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les
al·legacions pertinents.
Districte de Sant Andreu
41.- (9BD 2016/087)
APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització del carrer
Cardenal de Tedeschini, entre el carrer de Pardo i el carrer de Concepción Arenal,
al Districte de Sant Andreu, 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'1.032.164,70 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 I FORMALITZAR el
conveni específic de cessió d’instal·lacions i servitud de pas sobre terrenys de
Baixa Tensió a favor d’Endesa Distribución Eléctrica, SLU; SOTMETRE el
projecte 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), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les
al·legacions pertinents.
b) Mocions
ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
Única.- (E.03.6016.17)
EXECUTAR, com a beneficiari del dret de retracte previst a la disposició
addicional setena de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció
del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, que atribueix
competència a l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici dels drets de tanteig i
retracte regulats a l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de
processos d’execució hipotecària, el decret de l’Alcaldia de 26 d’abril de 2017,
que declara causa suficient per tal d’exercir el dret de retracte respecte de l’edifici
d’habitatges ubicat al carrer Leiva núm. 37 del municipi de Barcelona, pel preu de
2.750.000,00 euros; ADQUIRIR, en l’estat d’ocupació actual, la finca del carrer
Leiva núm. 37 per import de de 2.750.000,00 euros; LLIURAR al Patronat
Municipal de l’Habitatge la quantitat de 2.750.000,00 euros, amb càrrec a
l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 de desembre de 2014,
assentament 7000424875 del pressupost municipal de l’any 2014,
ENCARREGANT-LI el pagament de l’esmentada adquisició, la gestió i
administració del referit immoble, així com la rehabilitació, si s’escau, per tal de
destinar-lo a lloguer social un cop assolida la propietat; REQUERIR a la
propietat, a través de l’òrgan a qui es faculti en la present resolució, perquè
comparegui al requeriment de l’Ajuntament de Barcelona a la signatura de la
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compravenda de la finca del carrer Leiva núm. 37, pel preu de 2.750.000,00 euros,
prèvia cancel·lació d’aquells gravàmens quin manteniment suposin una càrrega
econòmica per a la Corporació municipal; i en cas de no avenir-se la propietat en
la signatura de la compravenda en el dia i hora requerits, procedir a INSTAR
l’acció judicial de retracte prevista a l’article 249.1.7. de la Llei d’Enjudiciament
Civil consignant el preu de l’adquisició en seu judicial a resultes de la resolució
judicial que el seu moment es dicti per l’òrgan jurisdiccional competent; i
FACULTAR el Gerent d’Habitatge per formular els requeriments i totes les
actuacions que siguin necessàries per tal de portar a terme el present acord.

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.
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