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ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió de 30 de gener de 2020

A la nova Sala de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el 30 de
gener  de  2020,  s’hi  reuneix  la  COMISSIÓ  DE  GOVERN  en  sessió  ordinària,  sota  la
presidència de l'Excma. Sra. Ada Colau Ballano. Hi concorren les Imes. Sres. i els Ims.
Srs.: Jaume Collboni Cuadrado, Janet Sanz Cid, Albert Batlle Bastardas, Joan Subirats
Humet, Lucia Martín González, Eloi Badia Casas, Jordi Rabassa Massons, Marc Serra
Solé, Gemma Tarafa Orpinell, Montserrat Ballarín Espuña, David Escudé Rodríguez,
Margarita Mari Klose i Francesc Xavier Marcé Carol, assistits pel Secretari General, el
Sr. Jordi Cases Pallarès, que certifica.

Excusen  la  seva  absència  les  Imes.  Sres.  i  l’Im.  Sr.:  Laia  Bonet  Rull,  Laura  Pèrez
Castaño, Jordi Martí Grau i Maria Rosa Alarcón Montañés.

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

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 09.00 h.

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 23 de
gener de 2020, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la
Comissió; i S'APROVA.

B) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

En compliment del Decret d'Alcaldia, de 15 de juny de 2019, ES COMUNIQUEN les
resolucions següents:

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (H190000144) Resolució de la Presidenta de l'Institut Municipal d'Hisenda de
Barcelona, de 13 de gener de 2020, que CONVOCA, per procediment obert i
tramitació ordinària, l'adjudicació del contracte de gravació i digitalització de
documents de l'Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona, amb mesures de
contractació pública sostenible, amb un import de 588.183,08 euros (IVA inclòs) i un
termini d'un any i un mes amb possibilitat de pròrroga per 24 mesos mes. El valor
estimat del contracte es d'1.533.757,86 euros (IVA exclòs).
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ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

2. – (19/0006-01-CP/01) Resolució del Gerent de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut
Municipal, de 22 de novembre de 2019, que ADJUDICA el contracte del servei de
conservació d'àrees de joc infantil, espais lúdics, àrees per a gent gran, circuits de
salut, bancs, papereres, taules de pícnic, taules de ping-pong, cistelles de bàsquet i
senyalització dels parcs i jardins de la ciutat de Barcelona. LOT 1. Districtes 1,8,9,10  a
l’empresa  Urbaser,  SA  -  Acsa  Obras  e  Infraestructuras  SAU UTE  Jocs  Bcn  Lote  I,  amb
CIF U67519579, per un import de 3.080.717,69 euros (IVA inclòs del 21%) i un termini
d’execució  de  2  anys.  El  valor  estimat  del  contracte  és  de  8.591.703,90  euros  (IVA
exclòs).

3. – (19/0006-02-CP/01) Resolució del Gerent de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut
Municipal, de 22 de novembre de 2019, que ADJUDICA el contracte del del servei de
conservació d'àrees de joc infantil, espais lúdics, àrees per a gent gran, circuits de
salut, bancs, papereres, taules de pícnic, taules de ping-pong, cistelles de bàsquet i
senyalització dels parcs i jardins de la ciutat de Barcelona. LOT 2 - Districtes
2,3,4,5,6,7  a  l’empresa  Urbacet,  SLU  -  Ambitec  Servicios  Ambientales  SAU  UTE  Jocs
Bcn Lote 2, amb CIF U67519546, per un import de 3.256.488,85 euros (IVA inclòs del
21%)  i  un  termini  d’execució  de  2  anys.  El  valor  estimat  del  contracte  és  de
8.750.675,82  euros(IVA exclòs).

4. – (20/0001-00-CP/01) Resolució del Gerent de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut
Municipal, de 5 de desembre de 2019, que ADJUDICA el contracte dels treballs
d'arrabassament d'arbrat viari en diferents punts de la ciutat  amb mesures de
contractació pública sostenible a la UTE Ambientàlia World SL y Arboricultura Urbana
i Paisatge, SL, amb CIF U67534172, per un import de 396.289,64 euros (IVA inclòs del
21%) i un termini d’execució de 2 anys. El valor estimat del contracte és de 786.029,04
euros (IVA exclòs).

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

5. – (20190346) Resolució de la Regidoria de Salut, Envelliment i Cures, de 18 de
desembre de 2019, que ATORGA la subvenció 19S17747 per a la realització del
projecte “Pis del Carme. Una llar per la consolidació de l’autonomia de persones amb
addicció,  especialment  amb  patologia  dual”,  pel  termini  2019,  a  favor  de  Centre
Català de Solidaritat, Fundació Privada (CECAS) per import de 21.718,00 euros.

6. – (20190360) Resolució de la Regidoria de Salut, Envelliment i Cures, de 20 de
desembre de 2019, que ATORGA la subvenció 19S17105 per a la realització del
projecte “Baixem al  carrer”,  pel  termini  2019,  a  favor  de Coordinadora d’Entitats  del
Poble Sec per import de 15.000,00 euros.

7. – (20190371) Resolució de la Regidoria d'Infància, Joventut i Persones Grans, de 18 de
desembre de 2019, que ATORGA la subvenció 19S17757 per a la realització del
projecte  “Foment  de  l’educació  en  el  lleure  i  la  participació  juvenil  a  Barcelona”,  pel
termini 2019, a favor de Fundació Pere Tarrés per import de 24.150,00 euros.
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8. – (20190390) Resolució de la Regidoria d'Infància, Joventut i Persones Grans, de 18 de
desembre de 2019, que ATORGA la subvenció 19S17755 per a la realització del
projecte  “La  mentoria  com  a  eina  d’acompanyament  i  orientació:  Escola  de  Segona
Oportunitat”,  pel  termini  2019,  a  favor  de  Fundació  Privada  Catalana  Comtal  per
import de 6.000,00 euros.

9. – (20190392) Resolució de la Regidoria d'Infància, Joventut i Persones Grans, de 18 de
desembre de 2019, que ATORGA la subvenció 19S17750 per a la realització del
projecte “L’esplai de totes”, pel termini 2019, a favor d'Esplais Catalans per import de
19.795,00 euros.

10. – (20190407) Resolució de la Quarta Tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Feminismes i
LGTBI, de 31 de desembre de 2019, que ATORGA la subvenció 19S18256 per a la
realització  del  projecte  “Valor  social  en  l’acció  sindical”,  pel  termini  2019,  a  favor  de
Unió General de Treballadors de Catalunya per import de 24.400,00 euros.

11. – (20190413)  Resolució de la  Regidoria  d’Infància,  Joventut  i  Persones Grans,  de 18 de
desembre de 2019, que ATORGA la subvenció 19S17871 per a la realització del
projecte  “Accions  de  promoció  social  del  programa  de  lluita  contra  la  pobresa”,  pel
termini 2019, a favor de Fundació Save The Children per import de 16.000,00 euros.

12. – (20190419) Resolució de la Regidoria de Salut, Envelliment i Cures, de 20 de
desembre de 2019, que ATORGA la subvenció 19S17753 per a la realització del
projecte  “Capacitació  i  suport  mutu  de  familiars  en  salut  mental  i  sensibilització  de
professionals”,  pel  termini  2019,  a  favor  de  Federació  Salut  Mental  de  Catalunya
(FSMC) per import de 18.000,00 euros

13. – (20190420) Resolució de la Regidoria de Salut, Envelliment i Cures, de 18 de
desembre de 2019, que ATORGA la subvenció 19S17745 per a la realització del
projecte  “Lluita  contra  l’estigma  en  salut  mental  a  Barcelona”,  pel  termini  2019,  a
favor d'Obertament Associació Catalana per la Lluita contra l’estigma en salut mental
per import de 20.000,00 euros.

14. – (20190444) Resolució de la Regidoria d'Infància, Joventut i Persones Grans, de 18 de
desembre de 2019, que ATORGA la subvenció 19S17996 per a la realització del
projecte  “L’art  de  formar-se:  Programa  de  formació  per  a  monitors  i  monitores  de
lleure”,  pel  termini  2019,  a  favor  de  Federació  Catalana  de  l’Esplai  per  import  de
3.150,00 euros.

15. – (20190170 IMSS)  Resolució de la  Gerent de l’Institut  Municipal  de Serveis  Socials,  de
12 de novembre de 2019, ha APROVAT la subvenció 19S00202, per al
desenvolupament  del  projecte  “Àpats  en  Família  -  Menjador  Social  Prisba",  que
 consisteix en un menjador social que inclou serveis d'àpats, seguiment personalitzat i
treball social, adreçat al col·lectiu més vulnerable de famílies, especialment si tenen
menors a càrrec i particularment del Districte de Ciutat Vella de Barcelona, pel termini
31 de desembre de 2019, a favor de l’entitat Fundació Roure per import de 71.000,00
euros.
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16. – (20190172 IMSS)  Resolució de la  Gerent de l’Institut  Municipal  de Serveis  Socials,  de
12 de novembre de 2019, que ha APROVAT la subvenció 19S00193, per al
desenvolupament  del  projecte  “Serveis  d'atenció  d'infants  i  famílies  Quatre  Vents
(SAIF)",  que  consisteix  en  l’atenció  integral  a  la  infància  i  família  en  risc  d’exclusió
social, pel termini 31 de desembre de 2019, a favor de l’entitat Fundació Quatre Vents
per import de 56.502,00 euros.

17. – (20190232 IMSS)  Resolució de la  Gerent de l’Institut  Municipal  de Serveis  Socials,  de
12 de novembre de 2019, que ha APROVAT la subvenció 19S00204, per al
desenvolupament  del  projecte  “Atenció  Integral  per  a  persones  en  situació  de  sense
llar", que consisteix en promoure polítiques destinades a fer front a l'exclusió dels
col·lectius més vulnerables i d'assegurar els mínims vitals a tota la població mitjançant
la coordinació i complementarietat dels serveis socials i altres entitats público-
privades  especialitzades  en  l’atenció  de  diversos  tipus  de  població  en  situació
d’exclusió  social,  pel  termini  31  de  desembre  de  2019,  a  favor  de  l’entitat  Centre
d'Acollida Assís per import de 70.000,00 euros.

18. – (20190241 IMSS)  Resolució de la  Gerent de l’Institut  Municipal  de Serveis  Socials,  de
17 de desembre de 2019, que ha APROVAT la subvenció 19S00242, per al
desenvolupament  del  projecte  “Allotjament  temporal  amb  suport  educatiu  Mambré
(Llar  Mambré)",  que  consisteix  en  l’acollida  d’emergència  i  de  temporalitat  curta  de
persones  vulnerables  a  un  equipament  residencial  destinat  a  l’allotjament  temporal
amb suport educatiu de Mambré, anomenat Llar Mambré, en coordinació i
col·laboració amb els serveis socials municipals i entitats socials, pel termini 31 de
desembre de 2019, a favor de la Fundació Mambré per import de 128.650,00 euros.

19. – (20190264 IMSS) Resolució de la Gerent de l’Institut Municipal de Serveis Socials, de 9
de desembre de 2019, que ha APROVAT la subvenció 19S00230, per al
desenvolupament  del  projecte  “d'allotjament  i  acompanyament  a  persones  sense
llar", que consisteix en promoure polítiques destinades a reduir el nombre de
persones sense llar, així com la reducció del temps que aquestes persones passen en
situació de carrer, mitjançant la coordinació i complementarietat dels serveis socials i
altres entitats públicoprivades, pel termini 31 de desembre de 2019, a favor de
l’entitat Arrels Fundació per import de 110.000,00 euros.

20. – (20190267 IMSS)  Resolució de la  Gerent de l’Institut  Municipal  de Serveis  Socials,  de
25 de novembre de 2019, que ha APROVAT la subvenció 19S00208, per al
desenvolupament  del  projecte  “Acompanyament  i  suport  a  l'empoderament  i
l'autonomia de les dones en el seu procés marental", que consisteix en oferir a mares
i fills a càrrec menors de tres anys unes condicions de vida dignes en un entorn de
convivència, que afavoreixi el desenvolupament personal i l'adquisició de les
competències necessàries per exercir la maternitat en positiu, recuperar l'estabilitat i
promoure la integració sòciolaboral normalitzada, pel termini 31 de desembre de
2019, a favor de l’entitat Congregació Serventes de la Passió per import de 40.000,00
euros.
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21. – (20190268 IMSS)  Resolució de la  Gerent de l’Institut  Municipal  de Serveis  Socials,  de
12 de novembre de 2019, que ha APROVAT la subvenció 19S00205, per al
desenvolupament  del  projecte  “Menjador  social  Emmaús",  que  consisteix  en  un
menjador social que inclou serveis d'àpats, seguiment personalitzat i treball social. És
un recurs per a persones amb necessitats especials de seguiment, ja sigui per
problemes  de  control  de  medicació,  necessitat  d’assistència  regular,  pocs  hàbits
relacionals, etc. S'ofereix un seguiment personalitzat de cada cas, al mateix temps que
es proporciona una alimentació adequada i adaptada a l’estat de salut de cadascú, pel
termini 31 de desembre de 2019, a favor de l’entitat Fundació Emmaús Obra Solidària
per import de 40.320,00 euros.

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

22. – (2531/19 (ICUB))  Resolució  de  la  gerent  de  l’ICUB,  de  28  de  novembre de  2019,  que
INICIA la tramitació de l'expedient de contractació que té per objecte els serveis de
gestió de públics del Museu del Disseny de Barcelona / Edifici Disseny Hub Barcelona,
amb mesures de contractació pública sostenible, amb número de contracte
19002217, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert i
amb un pressupost total de licitació d'1.646.495,40 euros, IVA inclòs, i amb un valor
estimat de 2.993.628,00 euros. AUTORITZA la quantitat indicada. APROVA les
actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules particulars i plec de
prescripcions tècniques reguladores del contracte, i CONVOCA la licitació per a la seva
adjudicació.  La  durada  del  contracte  és  de  2  anys  a  comptar  de  l’endemà de  la  seva
formalització, amb possibilitat de pròrroga per dos anys més.

b) Informes

C) Part Decisòria

a) Propostes d'acord

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

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (003/2020/SG)  INFORMAR,  en  el  marc  de  l’acord  de  7  de  juny  de  2013,  sobre
participació  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  en  les  iniciatives  normatives  de  la
Generalitat de Catalunya que incideixen en el règim especial establert a la Carta
Municipal  de  Barcelona,  en  desenvolupament  de  l’article  3  c)  del  Reglament  de  la
Comissió Mixta Generalitat de Catalunya – Ajuntament de Barcelona per a la revisió i
desplegament de la  Carta  Municipal  de Barcelona,  el  posicionament de l’Ajuntament
de Barcelona en relació amb la iniciativa normativa següent: Projecte de Decret
d’acreditació,  concertació  social  i  gestió  delegada  en  la  Xarxa  de  Serveis  Socials
d’Atenció  Pública,  en  els  termes  dels  informes  elaborats  pels  Serveis  Jurídics
Municipals  que  consten  a  l’expedient  i  que  constitueixen  la  seva  motivació.
NOTIFICAR  a  la  Secretaria  de  la  Comissió  Mixta  Generalitat  de  Catalunya  –
Ajuntament de Barcelona per a la revisió i desplegament de la Carta Municipal de
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Barcelona el present acord, així com els informes esmentats, relatius al
posicionament municipal sobre aquesta iniciativa normativa.

2. – (23/2020) CONVOCAR 282 places d´agent de la Guàrdia Urbana de l´Ajuntament de
Barcelona, mitjançant oposició lliure i APROVAR les bases que han de regir aquesta
convocatòria. PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Butlletí
Oficial  de  l’Estat,  al  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  al  web  de  de
l’Ajuntament  de  Barcelona.  DONAR  COMPTE  del  present  acord  a  la  Comissió  de
Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

3. – (0752/17) PRORROGAR l’acord marc amb número de contracte 17002855, que té per
objecte  el  subministrament  de  consumibles  d’informàtica  per  a  l’Ajuntament  de
Barcelona i les entitats que formen el Grup Municipal, amb mesures de contractació
pública  sostenible,  en  virtut  del  que  preveu  l’article  23.2  i  303  del  TRLCSP,  per  un
termini de 12 mesos a comptar des del dia 2 de febrer de 2020 i fins el dia 1 de febrer
de 2021, segons preveu la clàusula 6 del Plec de clàusules administratives particulars i
en  atenció  a  les  raons  indicades  a  l’informe  emès  pel  Departament  Central  de
Compres, de data 8 de gener de 2020,  i amb conformitat de les empreses
homologades, segons acceptacions expresses signades per les mateixes. DONAR
COMPTE de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.

4. – (1013/2019) APROVAR la primera pròrroga del conveni marc de col·laboració
educativa  signat  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  l’Institut  de  Seguretat  Pública  de
Catalunya (ISPC) com a centre adscrit a la Universitat de Barcelona, el dia 1 de març
de 2018, que  té per objecte l’acolliment de persones estudiants en pràctiques, per un
any  natural  i  amb  efectes  a  partir  de  l’1  de  març  de  2020  i  fins  al  28  de  febrer  de
2021, i MODIFICAR la clàusula 6.1 del conveni marc per adaptar-la a la modificació de
la normativa reguladora de protecció de dades personals, mantenint el contingut de
la resta de les clàusules que integren aquell conveni. FACULTAR el Primer Tinent
d’Alcaldia,  Im.  Sr.  Jaume  Collboni  i  Cuadrado,  per  a  la  signatura  de  la  pròrroga
d’aquest Conveni Marc de col·laboració.

5. – INFORMAR  favorablement  les  actuacions  d’inversions  relacionades  en  el  document
de 30 de gener de 2020.

6. – (F-2001) APROVAR el conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, a
través  del  Departament  de  la  Vicepresidència  i  d’Economia  i  Hisenda,  sobre  la
programació dels pagaments recurrents de la Tresoreria de la Generalitat de
Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona, ens dependents i  ens compartits amb aquest
ajuntament.  FACULTAR  l’Im.  Sr.  Jaume  Collboni  Cuadrado,  primer  tinent  d’Alcaldia
d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda, i el Gerent de Pressupostos i Hisenda, i
al Sr. Jordi Ayala Roqueta, de forma indistinta, per a la signatura del conveni. DONAR-
NE compte a la Comissió d'Economia i Hisenda.

7. – (3-003/2020)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-003/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de
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l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018 per a l’exercici 2020, d’import 30.173,31
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.  20011491;  i  PUBLICAR  aquest  acord  a  la
Gaseta Municipal.

8. – (3-004/2020)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-004/2020  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  2020,  d’import
774.863,43 euros, per fer front a despeses derivades del contracte de visualitzadors
d’allotjaments  turístics  de  la  Gerència  d’Urbanisme,  de  conformitat  amb  la
documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions  pressupostàries  que  consta  a
l’expedient,  referència  comptable  núm.  20012091;  i  PUBLICAR  aquest  acord  a  la
Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda.

9. – (3-006/2020)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-006/2020  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  2020,  d’import
2.738.111,00  euros,  per  fer  front  a  despeses  derivades  del  servei  d’agents  cívics  a  la
ciutat de Barcelona gestionat per la Gerència Municipal, de conformitat amb la
documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions  pressupostàries  que  consta  a
l’expedient,  referència  comptable  núm.  20012491;  i  PUBLICAR  aquest  acord  a  la
Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda.

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

10. – (20170229) ACORDAR LA CONTINUÏTAT per un període comprès des del 01.02.2020
fins  al  31.10.2020,  o  fins  l’entrada  en  vigor  del  nou  contracte  en  tràmit  número
19003132, expedient 20200005, del contracte 17001791-003 que té per objecte els
Serveis especialitzats de manteniment, reparació, adaptació i supervisió
d’instal·lacions  al  CGMU  de  la  ciutat  de  Barcelona,  adjudicat  a  l'empresa  UTE  ETRA
BONAL SA-ELECTRONIC TRAFIC SA, amb NIF U67107086, per un import total de
469.312,29 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en
l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un
import de 469.312,29 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2020 i amb càrrec a la
partida i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 387.861,40
euros i import IVA de 81.450,89 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22724/13413 0504. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les
dependències d'Administració d'Ecologia Urbana per a la seva formalització en el
termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR
COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i
Mobilitat.

11. – (20170230) ACORDAR LA CONTINUÏTAT per un període comprès des del 01.02.2020
fins  al  31.10.2020,  o  fins  l’entrada  en  vigor  del  nou  contracte  en  tràmit  número
19003133, expedient 20200006,  del contracte 17001390-002 que té per objecte els
Serveis d’operació del Centre de gestió de Mobilitat Urbana de la ciutat de Barcelona,
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amb mesures de contractació pública sostenible, adjudicat a l'empresa UTE ETRA
BONAL SA-ELECTRONIC TRAFIC, SA, amb NIF U67107052, per un import total de
452.049,66 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en
l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un
import de 452.049,66 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2020 i amb càrrec a la
partida i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 373.594,76
euros i import IVA de 78.454,90 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22724/13413 0504. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les
dependències d'Administració d'Ecologia Urbana per a la seva formalització en el
termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR
COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i
Mobilitat.

Districte de l'Eixample

12. – (19PL16679) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1.a) de la Carta
Municipal  de  Barcelona,  el  Pla  especial  urbanístic  d’ordenació  de  les  activitats  de
pública concurrència, comerços alimentaris i altres activitats als entorns del carrer
Girona,  d’acord  amb  les  determinacions  de  l’informe  de  la  Direcció  de  Serveis  de
Planejament  i  la  Direcció  d’Actuació  Urbanística  que  consta  a  l’expedient  i  a  efectes
de  motivació  s’incorpora  a  aquest  acord;  EXPOSAR-LO  al  públic  pel  termini  de  dos
mesos; PRORROGAR l’acord de suspensió acordat per la Comissió de Govern en sessió
de  31  de  gener  de  2019  (BOPB  d’1  de  febrer  de  2019),  de  conformitat  amb  l’article
73.2 del  Text Refós de la Llei  d’Urbanisme, aprovat pel  Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost  (en  endavant  TRLU),  pel  que  fa  a  l’atorgament  de  llicències  i/o  comunicats  i
altres autoritzacions municipals connexes establerts per la legislació sectorial, per a la
instal·lació  o  l’ampliació  de  les  activitats  regulades  en  els  epígrafs  següents  de
l’Ordenança  municipal  de  les  activitats  i  dels  establiments  de  concurrència  pública
(OMAECP)  i  l’Ordenança  d’establiments  alimentaris:  2.2.  Activitats  musicals;  2.3.
Activitats de restauració; 2.4. Activitats de jocs i atraccions, excepte ludoteques
(epígraf 2.4.5); 2.6. Activitats audiovisuals; EC 3.2. Comerç alimentari amb degustació;
PRORROGAR, també, la suspensió de l’atorgament de llicències d’obres i l’admissió de
les  comunicacions  prèvies  destinades  a  la  instal·lació  d’aquestes  activitats.
SUSPENDRE  en  l’àmbit  del  present  pla  l’atorgament  de  llicències  i/o  comunicats  i
altres autoritzacions municipals connexes establerts per la legislació sectorial, per a la
instal·lació  o  l’ampliació  de  les  activitats  regulades  en  els  epígrafs  següents  de
l’OMAECP,  l’Ordenança  d’establiments  alimentaris  i  de  l’Ordenança  municipal
d'activitats i d'intervenció integral de l'administració ambiental de Barcelona
(OMAIIAA): 2.1.2.4 Centres de gimnàstica, aeròbic o similars; EC 2 Establiments
alimentaris  en  règim  d’autoservei;  EC  3.1.1  Botigues  de  conveniència;  EC  3.1.2
Establiments  comercials  que  disposin  de  màquines  expenedores  d’aliments;  V
Exposició, venda, lloguer i reparació de vehicles; ST Establiments destinats a la
prestació  i  comercialització  de  serveis  turístics;  P1.2.  “meubles”;  SUSPENDRE,  també,
l’atorgament de llicències d’obres i l’admissió de les comunicacions prèvies destinades
a  la  instal·lació  d’aquestes  activitats.  EXCLOURE  de  la  suspensió  les  sol·licituds
d’atorgament  de  llicències  o  comunicacions  prèvies  presentades  abans  de
l’executivitat  dels  respectius  acords  de  suspensió,  i  les  sol·licituds  d’atorgament  de
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llicències  o  comunicació  prèvia  a  l’exercici  de  les  activitats  sotmeses  al  règim  de
comunicació amb certificació d’Entitat  Ambiental  de Control  (EAC),  si  la  sol·licitud de
certificació  s’ha  realitzat  abans  de  la  data  d’executivitat  dels  respectius  acords  de
suspensió;  EXCLOURE,  així  mateix,  de  la  suspensió,  les  sol·licituds  d’atorgament  de
llicències  o  comunicació  prèvia  a  l’exercici  de  les  activitats  presentades  amb
posterioritat  a  la  data  d’executivitat  dels  respectius  acords  de  suspensió  respecte
d’activitats  prèviament  autoritzades  o  excloses  de  la  suspensió,  no  obstant  això,  la
suspensió  afectarà  les  ampliacions  d’activitat  i  les  obres  de  reforma  que  suposin  un
augment  d’aforament.  DETERMINAR que els  àmbits  de suspensió  són els  delimitats  i
grafiats  en  el  plànol  de  suspensió  que  figura  a  l’expedient,  elaborat  de  conformitat
amb el punt 3 de l’esmentat article 73 del TRLU; DETERMINAR, també, a l’empara de
l’article 74.1 del TRLU, que el termini de la suspensió serà, com a màxim, de dos anys
a  comptar  des  de  les  respectives  publicacions  al  BOPB  de  l’acord  de  suspensió
potestativa  prèvia  i  del  present  acord;  PRECISAR,  de  conformitat  amb  l’article  102.4
del  Reglament  de  la  Llei  d’Urbanisme  que  es  podran  tramitar  instruments  o  atorgar
llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les
determinacions del nou planejament que s’aprova inicialment; SOTMETRE’L al Consell
Municipal per a la seva aprovació definitiva; PUBLICAR el present acord en el Butlletí
Oficial  de  la  Província  de  Barcelona  i  DONAR-NE  compte  a  la  Comissió  d’Ecologia,
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

Districte de Gràcia

13. – (6BD2017/193)  APROVAR  definitivament  el  Projecte  d’execució  del  Casal  de  Barri
Canals i Junyer, situat al Viaducte de Vallcarca,4-6, al barri de Vallcarca, al Districte de
Gràcia  de  Barcelona,  d’iniciativa  municipal,  d’acord  amb  l’Informe  de  Conformitat
Tècnica  del  Projecte  i  de  l’Informe  Tècnic  del  Projecte  que  figuren  a  l’expedient
administratiu i que aquests efectes es donen per reproduïts, amb un pressupost de
2.644.004,00  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 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'Edistribucion
Redes Digitales SL que inclou el projecte executiu; FACULTAR la Gerent del Districte
de Gràcia per aprovar i formalitzar el conveni específic que apliqui a les
circumstàncies 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;
COMUNICAR el present acord a la Diputació de Barcelona i PUBLICAR aquest acord al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un dels diaris de més circulació
de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

Districte d'Horta-Guinardó

14. – (7BD 2019/155) APROVAR el Projecte Modificat del Projecte d’adaptació del Projecte
d’Arranjament  de  l’espai  lliure  situat  al  carrer  Alguer  33-35,  al  barri  del  Carmel,
Districte d’Horta-Guinardó de Barcelona, d’iniciativa municipal,  a l'empara del  Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual  s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme
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de Catalunya; 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
306.272,78 euros, el 21% d'IVA inclòs, import resultant de sumar el preu del contracte
que  ja  incorpora  la  baixa  ofertada  per  l’adjudicatari  (255.248,59  euros,  21%  IVA
inclòs)  i  l’import  de  les  modificacions  proposades  (51.024,19  euros,  21%  IVA  inclòs)
consistents a grans trets en recollir els ajustos necessaris per a assolir els objectius del
projecte adjudicat i aconseguir un espai definitiu que compleixi amb el seu ús de
manera adequada, i que representen el 19,99% d’increment sobre el contracte signat
per l’adjudicatari i del 18,43% d’increment sobre l’import màxim de modificació sobre
el  Pressupost  d’Execució  per  Contracte  del  projecte  aprovat  (276.842,29  euros  IVA
inclòs)  contingut  dins  el  Pressupost  per  al  Coneixement  de  l’Administració  (PCA)
aprovat definitivament per la Comissió de Govern en sessió del 14 de març de 2019
(280.155,83 euros 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, i DONAR-NE COMPTE a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures
i Mobilitat.

Districte de Sant Andreu

15. – (9BD 2019 159) APROVAR el  Projecte modificat del Projecte executiu del camp de
futbol  provisional  al  barri  de  Baró  de  Viver,  al  Districte  de  Sant  Andreu,  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 i  de la Direcció Tècnica d’Edificació de BIMSA i
de  l’Informe  Jurídic  de  BIMSA  que  figuren  a  l’expedient  administratiu  i  que  aquests
efectes es donen per reproduïts, per un import de 3.127.313,92 euros, 21% IVA inclòs,
import resultant de sumar al contracte principal licitat  (2.624.210,64 euros, 21% IVA
inclòs), l’import de les modificacions proposades (330.390,01 euros, 21% IVA inclòs) i
les despeses associades (172.713,27 euros, 21% IVA inclòs) i que representa el 11,81%
d’increment  sobre  l’import  del  Pressupost  de  Coneixement  per  l’Administració  del
projecte aprovat definitivament (2.796.923,91 euros 21% IVA inclòs); les
modificacions consisteixen en canvis en els materials i equips d’instal·lacions a emprar
per  tal  d’atendre  a  nous  requeriments,  rendiments  i  eficiència  energètica,  i  en  la
modificació  del  sistema  de  fonamentació  profunda  de  l’edificació;  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.

ÀREA D'AGENDA 2030, TRANSICIÓ DIGITAL, ESPORTS I COORDINACIÓ TERRITORIAL I
METROPOLITANA

16. – (20XC0004 (20S00437) (0103/20)) APROVAR el conveni amb l’Institut Català del Sòl, el
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, la Diputació
de  Barcelona  i  l’Àrea  Metropolitana  de  Barcelona,  que  té  per  objecte  la  coordinació
de la participació conjunta amb un estand al fòrum WUF10; AUTORITZAR i DISPOSAR
la despesa de 30.000,00 euros a favor de l’Institut Català del Sòl, NIF Q0840001B, amb
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càrrec a la partida 45101 – 91223 – 0300 del Pressupost 2020. FACULTAR la Ima. Sra.
Laia Bonet Rull, Tercera Tinent d’Alcaldia, per a la signatura de l’esmentat conveni.

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

17. – (20190268) APROVAR inicialment les Bases generals del Premi Ignasi Fina de Salut
Laboral. SOTMETRE a informació pública les esmentades Bases per un termini de 20
dies hàbils a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
de conformitat amb els articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual
s’aprova  el  Reglament  d’Obres,  Activitats  i  Serveis  dels  ens  locals;  30.2  de  la  Llei
39/2015,  d1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions
públiques  i  52  de  la  llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim jurídic  i  procediment  de  les
administracions públiques de Catalunya. TENIR per aprovades definitivament
aquestes  bases  generals,  sempre  i  quan  no  s’hagin  presentat  al·legacions  durant  el
període  d’informació  pública.  PUBLICAR-LES  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de
Barcelona i inserir una referència d’aquest anunci a la Gaseta Municipal.

ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT

18. – (20194579)  ADJUDICAR  el  contracte  núm.  19004293,  de  serveis  de  suport  d’atenció
telefònica  integral  per  a  trucades  d’emergència  al  092  i  080,  les  seves  centraletes
administratives,  gestió  de  segon  nivell  al  centre  de  gestió  d’emergències  i  al  telèfon
d’atenció per molèsties d’habitatges d’ús turístic,  d’acord amb les previsions del  plec
de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible, a
KONECTA BTO SL, amb NIF B62916077, de conformitat amb la proposta de valoració i
classificació continguda en l'expedient, per un import màxim de 848.448,01 euros, IVA
inclòs, i d'acord amb els preus unitaris i la resta de condicions que figuren a la seva
proposició; DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària la despesa de l'esmentada
quantitat de la qual 701.196,70 euros corresponen al preu net i 147.251,31 euros, a
l'IVA, amb el desglossament següent: 292.570,86 euros, IVA inclòs, corresponen a
l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/13612
0400, i 555.877,15 euros, IVA inclòs, a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/13211 0400; FORMALITZAR el contracte en el
termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de
l'empresa adjudicatària 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; DONAR-NE COMPTE a
la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

b) Mocions

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 10 h.

 


		2020-02-04T13:20:05+0100
	Barcelona
	CPISR-1 C Ester Solana Grasa
	Aixecament Acta




