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ACORDS adoptats perla Comissió de Govern en la sessió celebrada el dia 7 de marg de 2Q19. 

APROVACIÓ de !'acta de la sessió de 28 de febrer de 2019. 

ACORDS DECISORIS 

ALCALDIA 

1.- (016/2019 DSAJ) RESOLDRE per mutu acord el conveni de col·laboració entre I'Ajuntament de Barcelona i el 
Co.nsorci de Turisme de Barcelona en materia de prestació del servei "Turisme Atenció" a la Unitat Territorial de 
la Guardia Urbana de Barcelona situada a La Rambla, núm. 43, formalitzat en data 22 de julio! de 2005, amb 
afectes de 1'1 de julio! de 2019. 

ÁREA D'ECONOMIA 1 TREBALL, CIUTAT DIGITAL 1 RELACIONS INTERNACIONALS 

2.- (858/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Óscar Espinosa Izquierdo (mat. 24663) entre la 
séva activitat municipal com a funcionari en practiques de Sotsoficial- SPEIS, i l'activitat pública com a professor 
a I'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l'lnstitut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la 
Generalitat de Catalunya, amb una dedicació de 102 hores en l'any 2018. Aquesta autorització s'empara en 
l'article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'lncompatibilitats del Personal al Servei de les 
Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al 
Servei de I'Administració de la Generalitat i en l'acord de la Comissió de Govern de I'Ajuntament de Barcelona, 
de 14 d'abril de 2016, que declara d'interés públic la realització habitual de funcions docents en l'ambit de 
l'lnstitut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l'activitat de formació que imparteix I'Escola de Policia 
de Catalunya i I'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a 
I'Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L'activitat docent desenvolupada segons la 
declaració d'inierés públic de l'esmentat acord no podra afectar la dedicació a l'activitat municipal. La present 
autorització perdra vigencia per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstancies relativas al 
mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. · 

3.- (146/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada perla Sra. Cristina Sucarrat Coll (mat. 77380) entre la seva 
activitat municipal com a funcionaria interina amb la categoria professional de T ecnica Superior en Arquitectura, 
amb destinació al Departament de Llicéncies i lnspecció del Districte de Sarria-Sant Gervasi, on ocupa el.lloc de 
treball de Técnica Superior d'Arquitectura (22FA1BIBA03), i una activitat privada per compte propi d'arquitecta. 
Per tal d'evitar possibles coincidencias entre l'activitat pública i la privada, s'exclou de l'exercici de l'activitat 
privada d'arquitecta, qualsevol manifestació de la mateixa en el terme municipal de Barcelona. La dedicació 
professional privada no podra superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a I'Administració Pública i 
haura de desenvolupar-se en horari no coinciden! amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 
l'estricte compliment deis 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 I'Administració de la Generalitat i d'altra 
normativa aplicable. Aquesta autorització perdra vigencia per canvi de lloc de treball municipal o per variació de 
les circumstancies relativas al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguret¡¡t i Prevenció. 
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4.- (4/2018 IMHR) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada perla Sra. Amanda Blanch Guillem (mat. 11100009) 
entre la seva activitat municipal com a funcionaria interina amb la categoria professional d'Auxiliar Administrativa, 
amb destinació al Departament d'Administració de Finques de Pare Públic de l'lnstitut Municipal de I'Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona, on ocupa ellloc de treball de Suport 5 (90.50.GE.10), i l'activitat privada per compte 
propi coma Coordinadora General de Master a l'lnstitut de Formació Continua- IL3, duran! el curs 2018-2019. 
La dedicació professional privada no podra superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 
I'Administració Pública i haura de desenvolupar-se en horari no coinciden! amb el municipal. La present 
autorització resta condicionada a l'estricte compliment deis 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 I'Administració de la 
Generalitat i d'altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdra vigencia per canvi de lloc de treball municipal 
o per variació de les circumstimcies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, Drets 
de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

5.- (8/2018 IMHR) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Francisco Javier Pazos Trinidad (mat. 
11100018) entre la seva activitat municipal coma funcionari interi ambla categoria professional de Tecnic Mitja 
en Arquitectura, amb destinació al Departament d'Ús Digne de I'Habitatge de l'lnstitut Municipal de I'Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona, on ocupa ellloc de treball de Tecnic 4 (80.40.0P.20), i l'activitat privada per compte 
propi com a arquitecte teqnic. Per tal d'evitar possibles coincidencies entre l'activitat pública i la privada, s'exclou 
de l'exercici de l'activitat privada d'arquitecte tecnic, qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal de 
Barcelona. La dedicació professional privada no podra superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 
I'Administració Pública i haura de desenvolupar-se en horari no coinciden! amb el municipal. La present 
autorització resta condicionada a l'estricte compliment deis 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 I'Administració de la 
Generalitat i d'altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdra vigencia per canvi de lloc de treball municipal 
o per variació de les circumstancies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, Drets 
de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

6.- (45/2018 IMH) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Rafael de Olañeta de Fernández-Grande (mat. 
61066) entre la seva activitat municipal coma funcionari ambla categoria professional de Tecnic d'Administració 
General, amb destinació a la Direcció d'inspecció Tributaria de l'lnstitut Municipal d'Hisenda, on ocupa ellloc de 
treball de Director 2 (20.20,GE.10), i l'activitat pública coma professor associat a temps parcial de la Universitat 
de Barcelona, peral curs academic 2018-2019 des del15 de setembre .de 2018 fins al14 de setembre de 2019. 
La dedicació a la docencia universitaria sera a temps parcial i haura de desenvolupar-se en horari no coinciden! 
amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l'estricte compliment deis 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 I'Administració de la Generalitat i d'altra normativa ·aplicable. Aquesta autorització perdra 
vigencia per canvi de IIÓc de treball municipal o per variació de les circumstancies relatives al mateix. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

7.- (196/2019) APROVAR la modificació de !'organigrama de la Gerencia del Districte de Nou Barris i de la Gerencia 
del Districte de Sant Andreu, tal com es detalla a l'annex que consta a l'expedient. PUBLICAR el present acord 
en la Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció. 

8.- (18003665) NO ADJUDICAR el contracte número 18003665 que té per objecte els serveis de transversalitat de 
genere de I'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació eficient, núm. d'expedient 0942/18, i amb un 
pressupost total de licitació de 830.060,00 euros, IVA inclós, ates !'informe emes perla Cap del departament de 
Transversalitat de genere de 4 de febrer de 2019, incorporal a l'expedient, on queden paleses les raons que 
justifiquen l'interes públic d'aquesta decisió, per haver tingut lloc en seu judicial acte de conciliació entre les 
treballadores de la UTE CIRD 11 i I'Ajuntament de Barcelona, on s'acorda adquirir la condició de treballadores 
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indefinides no fixes a compte de I'Ajuntament de Barcelona amb efectes des del día 1 de gener de 2019, en virtut 
de l'article 152.2 de la LCSP, sense que s'hagin general despeses, ates que no es va arribar a publicar la licitació 
del contracte. ANUL·LAR l'autorització de despesa del contracte número 18003665 per un import de 830.060,00 
euros amb cimec al Pressupostlos i Partida/es indicades en aquest mateix document. 

10.- (0407/19) APROVAR el conveni marc de col·laboració entre I'Ajuntament de Barcelona i I'Associació 
ZerosetBCN, que té per objecte el suport i foment a la participació deis treballadors/es municipals en la posada 
en marxa de noves iniciatives i projectes. FACULTAR el Primer Tinent d'Aicaldia de I'Ajuntament de Barcelona, 
l'lm. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per la signatura de l'esmentat conveni i qualsevol altre .document que se'n 
derivi. 

11.- (2018/686) APROVAR el Decret pel qua! s'estableix un mecanisme de coordinació en materia de presentació de 
candidatures en iniciatives d'ambit europeu. PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona, a la 
Gaseta Municipal i al web municipal. 

12.- Informar favorablement les. actuacions d'inversions relacionades en el document de 7 de marq de 2019. 

13.- (2019/175) APROVAR l'operació "Centre de Foment de !'Economía Social i Solidaria de Barcelona" de Barcelona 
. lnfraestructures Municipals, SA emmarcada en el Programa Operátiu FEDER Catalunya 2014-2020, d'acord amb 

les prescripcions generals de l'encarrec que deriven de l'acord de la Comissió de Govern en sessió del día 16 de 
juny de 2016. PUBLICAR aquest acord al BOPB i a la Gaseta municipal. 

14.- (2017/106) APROVAR inicialment la modificació de les bases del Programa de subvencions de I'Ajuntament de 
Barcelona per a l'lmpuls Socioeconómic del Territori; ORDENAR la publicació de la modificació de les 
esmentades Bases al Butlletl Oficial de la Provincia i en el Tauler d'Anuncis de I'Ajuntament així com la inserció 
d'una referencia d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya; SOTMETRE-LES a informació 
pública per un termini de 20 dies habils a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Provincia de 
Barcelona, de conformitat amb els articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qua! s'aprova el 
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis deis ens locals; 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 52 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de regim jurídic i 
procediment de les adm-inistracions públiques de Catalunya; APROVAR definitivament aquestes Bases Generals 
sempre que no s'hagin.presentat al·legacions duran! el període d'informació publica. 

· 15.- (2017/471) APROVAR inicialment la modificació de les bases del Programa de subvencions de I'Ajuntament de 
Barcelona pera la promoció i reforq de !'economía social i.solidilria; ORDENAR la publicació de la modificació de 
les esmentades Bases al Butlleti Oficial de la Provincia de Barcelona i en el Tauler d'Anuncis de I'Ajuntarnent aixi 
com la inserció cl'una referencia d'aquest anuncien el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya; SOTMETRE
LES a informació pública per un termini de 20 dies hilbils a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Provincia de Barcelona, de conformitat amb els articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qua! 
s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis deis ens locals; 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 52 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de regim 
jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya; APROVAR definitivament aquestes Bases 
Generals sempre que no s'hagin presenta! al·legacions duran! el periode d'informació publica. 

16.- (2019/99) MODIFICAR !'aparta! tercer de l'acord de la Comissió de Govern de 7 de febrerde 2019, pel qua! 
s'acceptava la designació acordada per I'European lnstitute of lnnovation & Technology (EIT), de I'Ajuntament de 
Barcelona com a coordinador del Mobilus Consortium i com a nou Knowledge and lnnovation Community (KIC) 
en l'area de Urban Mobility i designava a Barcelona de Serveis Municipals SAU per a donar suport a la gestió del 
Projecte portan! a terme les actuacions materials i contractacions necessaries abans de la constitució de l'entitat 
Framework Partnership Agreement, que quedara redacta! de la manera següent: DESIGNAR a la Fundació 
Barcelona .lnstitute of Technology for the Habita! pera donar suporta la gestió del Projecte, portan! a terme les 
actuacions materials i contractacions necessaries abans de la constitució de l'entitat Framework Partnership 
Agreement; MANTEN IR inalterats la resta d'acords. · 
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17.- (2019/142) APROVAR I'Acord marc entre I'Ajuntament de Barcelona, l'lnstitut de Cultura de Barcelona i 
I'Organització Europea pera la Recerca Nuclear (CERN) pera "Collide lnternational2019-2021, iniciativa en que 
'eix conductor és una residencia artlstica de caracter anual que ofereix a un artista, selecciona! mitjangant 
convocatoria, l'oportunitat de realitzar una residencia d'investigació de dos meses al CERN i un tercer mes en un 
altre indret, i que implica dur a terme diversos projectes artístics i d'investigació que s'aprovaran en forma de 
convenís específics, i desenvolupar accions ambla voluntat d'obrir possibilitats de treball conjunt entre el CERN i 
la comunitat d'artistes i investigadors de Barcelona; FACULTAR el Primer Tinent d'Aicaldia, Gerardo ,Pisarello 
Prados, pera la signatura de I'Acord marc; DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

19.- (2019/143) APROVAR el Protocol de col·laboració entre I'Ajuntament de Barcelona, Linkedin Spain SL, la 
Generalitat de Catalunya, mitjangant els Departaments de Polítiques Digitals i Administració Pública i de Treball, 
Afers Socials i Famílies i Barcelona Mobile World Capital Foundation per establir un marc general d'actuació 
entre les parts en el desenvolupament d'activitats dins la Iniciativa "Barcelona Digital Talen!", dirigides al foment 
del talen! digital, la reducció de !'impacte de la bretxa digital, !'impacte deis coneixements en competencies 
dig'1tals, foment d'una soc'1etat competen! digitalment, enfortiment del teixit empresarial en sectors d'alta 
especialització i disposar de dades obtingudes a través de plataformes intel·ligents coma element de presa de 
decisió contrastada que afavoreix el disseny de polítiques públiques orientades a afavorir el talen! digital; 
FACULTAR el Comissionat de Promoció Económica, Empresa i lnnovació, Lluís Gómez Fernández, pera la 
signatura del protocol de col·laboració; DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

20.- (2018-27333) APROVAR el Conveni de col·laboració entre I'Ajuntament de Barcelona i I'Associació Juvenil Casa 
Groga, pera l'autorització d'ús' de l'espai de propietat municipal anomenat Espai Casa Groga situat al carrer Ali 
Bei núm. 120-128, ambla ftnalitat de promoure i potenciar la vida associativa deis joves del barri del Fort Pienc, 
mitjangant el desenvolupament d'activitats estables, obertes al barri i altres entitats; i com a conseqüencia, 
AUTORITZAR l'esmentada ocupació, segons els termes derivats del referit Conveni; i FACULTAR l'lm. Sr. 
Gerardo Pisarello Prados, Regidor del Districte de I'Eixample, pera la seva formalització. 

21.- (DP-2019-27347) CEDIR l'ús, mitjangant subarrendament, a favor de I'Associació Unió Excursionista Sant Martí 
de Provengals, del local núm. 2 de la finca situada a la Rambla Guipúscoa núm. 52, ambla finalitat de destinar-lo 
al desenvolupament de les seves activitats, així com per a l'emmagatzematge del material de muntanya, d'acord 
ambles cond.icions del document annex que s'aprova; i FORMALITZAR la cessió en document administratiu. 

22.- (DP-2019-27363) ACCEPTAR, a titol de donació, la cessió de propietat de les finques registrals núms. 6062 i 
5700 del Registre de la Propietat núm. 11 deis de Barcelona propietat de la Fundació Familiar Catalana, 
Fundació privada subjecte a la legislació catalana, finques que tenen la seva correspondencia ambles parcel·les 
cadastrals núm. 08900A014000950000GK, 08900A014000970000GD, 08900A014001020000GE, 
08900A014001250000GK, 08900A014000940000GO i 08900A013000370000GA, situades al Pare de Collserola. 
AGRAIR la donació efectuada, que incrementara la titularitat pública d'aquesta zona de la serra de Collserola, 
alhora que permetra la gestió de la mateixa de forma unificada. FORMALITZAR la cessió en escriptura pública; i 
INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat. ADSCRIURE l'ús com a pare forestal de les esmentades finques i 
grafiades en els planols annexos, a favor del Consorci del Pare de Collserola, de conformitat amb el que preveu 
l'article 321 del Reglament d'obres, activitats i serveis deis ens locals, i l'article 24 deis Estatuts del dit Consorci, 
en el marc de les ftnalitats i funcions que corresponen a aquest Consorci segons els seus Estatuts, mantenint 
I'Ajuntament la propietat dominical deis espais esmentats, que conservaran el seu caracter de béns de domini 
públic. 

23.- (DP-2019-27397) APROVAR el Conveni de col·laboració entre I'Associació Castellers de la Sagrada Familia i 
I'Ajuntament de Barcelona, per a l'autorització d'ús de l'espai de propietat municipal situat en el passatge Sant 
Pau núm. 16, ambla ftnalitat de fomentar l'associacionisme, la cultura popular i les tradicions en el barri de la 
Sagrada Familia, i gestionar aquest equipament com espai de !robada de lotes les entitats del món de la Cultura 
Catalana i Tradicional en el barri de la Sagrada Familia; com a conseqüencia, AUTORITZAR l'esmentada 
ocupació, segons els termes derivats del referit Conveni; i FACULTAR l'lm. Sr. Gerardo Pisarello Prados, 
Regidor del Districte de I'Eixample, pera la seva formalització. ' 
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24.- (3-035/2019) APROVAR l'expedient núm. 3-035/2019 de modificacions de crédit, consisten! en transferéncies de 
crédit de la prorroga del Pressupost General de I'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2018 per a l'exercici 
2019, per import de 2.000.000,00 euros, per ter front a l'actuació inversora P.11.6022.01 "Manteniment centres 
educatius. Obres de millora", del Consorci d'Educació de Barcelona, que va ser informada en Comissió de 
Govern de 21 de febrer de 2019, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d'aplicacions 
pressupostaries que consta a l'expedient, referencia comptable núm. 19022191; i PUBLICAR aquest acord a la 
Gaseta Municipal. 

25.- (3-036/2019) APROVAR l'expedient núm. 3-036/2019 de modificacions de crédit, consisten! en transferéncies de 
crédit de la prorroga del Pressupost General de I'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2018 per a l'exercici 
2019, d'import 1.600.876,06 euros, per atendre transferencias de credit de diversos organics de conformitat amb 
la documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostaries que consta a l'expedient, referencia comptable 
núm. 19022591; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

ÁREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ 1 TRANSPARENCIA 

27.- (CO 2018-10112-2) DEIXAR sense efecte la minuta del conveni que es va aprovar per acord de la Comissióde 
Govern de 18 d'octubre de 2018, relatiu a l'aprovació del Conveni de col·laboració entre el Ministerio de 
Hacienda, el Consejo Superior de Deportes, I'Ajuntament de Barcelona, el Real Club de Polo de Barcelona i la 

· Fundació Real Club de Polo de Barcelona, pera la creació de la Comissió lnteradministrativa de l'esdeveniment 
d'excepcional interés públic "Barcelona Equestrian Challenge (3' edició), de conformitat amb !'informe de la 
Direcció de Serveis d'Empreses, Consorcis i Fundacions de 27 de febrer de 2019 que figura a l'expedient"; 
APROV.AR la nova redacció del Conveni de col·laboració entre el Ministerio de Hacienda, el Consejo Superior de 
Deportes, I'Ajuntament de Barcelona, el Real Club de Polo de Barcelona i la Fundació Real Club de Polo de 
Barcelona, per a la creació de la Comissió lnteradministrativa de l'esdeveniment ·d'excepcional interés públic 
"Barcelona Equestrian Challenge (3' edició)" amb la incorporació deis canvis proposats per I'Administració de 
I'Estat. DONAR-N E compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

28.- (CO 2019-03/05) APROVAR l'addenda per adaptar el Conveni de col·laboració entre el Ministerio de Hacienda y 
Función Pública, el Consejo Superior de Deportes, I'Ajuntament de Barcelona i la Fundació per la Navegació 
Oceanica de Barcelona, perla creació de la Comissió lnteradministrativa de l'esdeveniment d'excepcional interés 
públic "4' Edició de la Barcelona World Race", a la disposició final quaranta-dosena de la Llei 6/2018, de 3 de 
juliol, de Pressupostos Generals de I'Estat pera l'any 2018, que amplia el programa de suport per el periode 1 
d'octubre de 2020 fins a 1'1 d'octubre del 2023. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports. 

Districte de Sants-Montju'ic 

29.- (20182033) PRORROGAR de mutu acord i segons estableix la seva clausula 3, el conveni núm. 18S05602 i 
expedient núm. 20182033, aprovat el 5 d'abril de 2018, que té per objecte la gestió cívica del Casal de BarriLa 
Vinya, del Districte de Sants-Montju'ic, duran! el termini compres entre el 9 d'abril de 2019 i el31 de desembre de 
2019; AMPLIAR l'autorització i disposició de despesa per un import de 17.508,20 euros amb carrec al 
pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor I'Associació de Ve'ins de La Vinya, amb 
NIF G08893380; REQUERIR a l'entitat gestora per tal que, en el termini de 5 dies habils, comparegui a les 
dependencias muniGipals perla signatura de la prorroga del conveni esmentat i REQUERIR l'entitat gestora per 
tal que, en el termini maxim de 3 mesas des de la data de finalització de l'activitat, presenti justificació amb un 
compte justificatiu que haura d'incloure la memoria d'actuació i memoria justificativa del cost total del projecte. 
DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prev¡¡nció. 
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Districte de Sarria-Sant Gervasi 

30.- (264/2018) INICIAR l'expedient per a la contractació de la gestió, dinamització i coordinació del Centre Cívic 
Vallvidrera Vázquez Montalban, Centre Cívic L'Eiectric i Casal de Barrí Can Rectoret, amb núm. de contracta 
18005015, mitjan9ant tramitació ordinaria, ambla utilització del procediment obert, amb un pressupost base de 
licitació d'1.845.613,00 euros (IVA inclós) i un valor estimat de 2.117.200,00 euros. APROVAR les actuacions 
preparatorias efectuadas, el plec de clausules administrativas particulars i el plec de prescripcions técniques 
reguladores del contracta. CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació. AUTORITZAR l'esmentada quantitat 
amb carrec a les partides i als pressupostos qué s'indiquen en aquest mateix document amb el següent 
desglossament: pressupost net 1.525.300,00 euros i import de I'IVA de 320.313,00 euros; condicionada a 
!'existencia de' credit adequat i suficient en els pressupostos corresponents. DECLARAR la improcedencia de la 
revisió de preus amb motiu d'acord amb la clausula 18 del PCAP. DONAR compte d'aquesta resolució a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

ÁREA D'ECOLOGIA, URBANISME 1 MOBILITAT 

32.- (BC 2019/032) APROVAR inicialment el Segon Projecte Constructiu Base de carrils bicicleta de la ciutat de 
Barcelona. Millores i connexions. Xarxa basica, d'iniciativa municipal, d'acord amb !'Informe Tecnic del Projecte, 
que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reprodu'it, per un import de 
9.446.862,58 eur()s el21% de l'impost del valor afegit (IV A) inclós, d'acord amb alió ·que preveu l'article 235.2 del 
Decret legisiatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de regim local de 
Catalunya (TRLMRLC); i SOTMETRE'L a informació pública durant un termini de 30 dies habils, a comptar a 
partir del dia següent al de la seva publicació al Butlleti Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB) i en uh deis 
diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podra examinar i formular-hi les al·legacions 
pertinents. 

Districte de Ciutat V ella 

33.- (1BC 2017/213) APROVAR inicialment el Projecte executiu pera facilitar la impermeabilització de la galería de 
serveis sota el passeig de Colom al Districte de. Ciutat Vella a Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb 
!'Informe Tecnic del Projecte que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reprodu'it, 

. amb un pressupost de 987.097,02 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IV A) inclós, d'acord amb alió 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 regim local de Catalunya; SOTMETRE'L a informació pública durant un termini de 30 dies habils, a 
comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB), i 
en un deis diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podra examinar i formular-hi les 
al·legacions pertinents; COMUNICAR el present acord a I'Autoritat Portuaria de Barcelona; i SOL·LICITAR a 
aquesta mateixa Autoritat Portuaria el preceptiu informe i autorització, que s'haura d'obtenir amb caracter preví a 
l'aprovació definitiva del Projecte. 

Districte de les Corts 

34.- (19g50) DECLARAR improcedent, d'acord amb l'establert a l'apartat 4art lletra d) de l'article 114 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, l'advertiment 
del propósit d'iniciar expedient d'expropiació per ministeri de la llei formulat pel Sr. Francisco Ezequiel Navarro 
Pérez, en nom i representació de la mercantil Premo, SL, el20 de setembre de 2017, en relació a la finca número 
10-12 del carrer Maria Barrientos, qualificada de pares i jardins de nova creacíó de caracter local (clau 6b) pel Pla 
General Metropolita, aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976, pels motius que figuren a !'informe de la 
Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l'entitat pública empresariallnstitut Municipal d'Urbanisme, de 13 de 
febrer de 2019, que a efectes de motivació s'acompanya al present i es té per íntegrament reprodu'it. 
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Districte d'Horta-Guinardó 

35.- (17E0034) DECLARAR improcedent, d'acord amb l'establert a l'apartat 4art lletra d} de l'article 114 del Text 
Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, l'advertiment del proposit d'iniciar expedient d'expropiació per 
ministeri de la llei, formula! el 9 d'octubre de 2017 perla Sra. Núria Sala Alquezar, en relació a la finca núm. 42 
del carrer Sant Dalmir, de la seva propietat, qualificada de xarxa viaria basica (clau 5), perla Modificació Puntual 
del Pla Gener¡JI Metropolita a l'ambit del Barrí del Carmel i entorns, aprovada definitivament 1'1 de juny de 2010, 
pels motius que figuren a !'informe de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l'lnstitut Municipal 
d'Urbanisme, de 18 de febrerde 2019, que a afectes de motivació s'acompanya al present i es té per íntegrament 
reprodu'it. 

36.-· (19g14) RESOLDRE l'advertiment del proposit d'iniciar expedient d'expropiació per ministeri de la llei conforme a 
l'article 114 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de 
Catalunya formula! pel Sr. Alfonso de Oriola-Cortada el 24 de desembre de 2018, en relació a la finca número 
101.1 del Camí de Cal' Notari, al barrí d'Horta, Districte d'Horta-Guinardó, qualificada de protecció de sistemes 
generals (clau 9), xarxa viaria basica (clau 5), equipament de nova creació de caracter local (clau 7b} i pares i 
jardins de nova creació de caracter local (6b) pel Pla General Metropolita, aprovat definitivament el14 de juliol de 
1976, en el següent sentit: 1er) DECLARAR proceden! l'esmentat advertiment pel que respecta als 2.660,985 
metras quadrats de la finca qualificats de pares i jardins de nova creació de caracter local (6b) pel Pla General 
Metropolita, 2on); DECLARAR improcedent l'advertiment d'acord amb l'establert a l'apartat 1er de l'art. 114 del 
Text Refós de la Llei d'Urbanisme, pel que respecta als 328,679 metras quadrats de la finca del camí de Cal 
Notari, 101.1 qualificats de protecció de sistemas generals (clau 9), i els 2.033,221 metras quadrats qualificats 
d'equipament de nova creació de caracter local (clau 7b}, 3er) DECLARAR 1¡¡ manca de competencia de 
I'Ajuntament de Barcelona pera la tramitació de l'esmentat advertiment, d'acord amb l'establert a l'apartat 1er i 
4art, lletra e) en relació als 3.017,881 metres quadrats de la finca qualificats de xarxa viaria bilsica (5) pel Pla 
General Metropolita, destinats a la construcció del Túnel d'Horta, vial de caracter supracomarcal; i 4art) DONAR 
trasllat de dit advertiment a la Generalitat de Catalunya als efectes escaients. Tot aixó, en base als motius que 
figuren a !'informe de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l'entitat pública empresarial lnstitut 
Municipal d'Urbanisme, de 13 de febrer de 2019, que a efectes de motivació s'acompanya al present i es té per 
íntegrament reprodu'it. 

Districte de Nou Barris 

37.- (19g59) DECLARAR improcedent, d'acord amb l'establert a l'apartat 4art lletra d) de l'article 114 del Text Refós 
de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, l'advertiment del proposit d'iniCiar expedient d'expropiació per ministeri de la 
llei formula! pel Sr. Lluis Riera Pijuan, actuant en nom i representació, com a advocat, del Sr. Jaime Janer 
Queraltó, el 26 de novembre de 2018, en relació a la finca núm. 6 del carrer de la Jota, qualificada de xarxa 
viaria basic¡¡ (clau 5) pel Pla General Metropolita aprovat definitivament el14 de juliol de 1976, i publica! al BOE 
el19 de juliol de 1976, pels motius que figuren a !'informe de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística, de 22 
de febrer de 2019, que a efectes de motivació s'acompanya al present i es té per íntegrament reprodu'it. 

Districte de Sant Andreu 

38.- (18ju376) APROVAR la proposta de Cinquena Addenda al conveni marc de col·laboració pera l'establiment deis 
termes i condicions que regiran les relacions entre l'lnstitut Municipal d'Urbanisme i Barcelona Sagrera Alta 

·Velocitat, SA; per a les actuacions d'execució de les obres d'urbanització, la direcció de l'obra i control de 
seguretat i salut de la separata fase 1 ambits A i D (parcial) del projecte d'urbanització del sector Entorn Sagrera, 
PAU 1 i PAU 2 (parcial), l'anomenat "Projecte constructiu d'urbanització deis carrers Gran de la Sagrera, 
Garcilaso i Berenguer de Palou entre els carrers Costa Rica i Ferran Turné, PAU 1 -parcial- sector Entorn 
Sagrera", i el seu finangament, d'acord amb els informes que figuren a l'expedient administratiu i que es donen 
per reprodu'its; FACULTAR el Gerent de l'lnstitut Municipal d'Urbanisme pera la formalització de l'esmentada 
Cinquena Addenda. 
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Districte de Sant Marti 

39.- (16gu45/1) APROVAR inicialment, a !'empara de l'article 119.1 e) i 2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el Projecte de reparcel·lació, modalitat compensació 
basica, del Polígon d'actuació urbanística 1 delímítat perla Modíficació del Pla de millora urbana per l'ordenació 
deis sóls qualificats de 13b de la unitat d'actuació 2, sector tradicional deis carrers Tortella i Pellaires, de la 
Modificació del Pla general metropolita al Front Marítim del Poblenou de Barcelona, aprovada definitivament pel 
Plenari del Consell Municipal el 29 de gener de 2016 i publicada al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona el 
23 de setembre de 2016, presenta! pel Sr. Miguel Díaz Batanero, en qualitat de Presiden! de la Junta de 
Compensació de l'esmentat polígon, amb les prescripcions contingudes en !'informe del Departament de 
reparcel·lacions de la Direcció de serveis de gestió urbanística de l'lnstitut municipal d'urbanisme de 25 de febrer 
de 2019, que consta a l'expedient i que es dóna per reprodurt. ASSENYALAR que les esmentades prescripcions 
s'hauran d'introduir en forma de Text refós, als efectes d'aprovació definitiva. SOTMETRE'L a informació pública 
pel termini d'un mes, per al·legacions, mitjangant inserció d'anuncis al Butlletí Oficial de la Provincia de 
Barcelona, a un deis diaris de més circulació de la provincia i al Tauler d'edictes de la Corporació, í a audiencia, 
pel mateix termini, a les persones interessades amb citació personal. 

40.- (17E00017) DECLARAR improcedent, d'acord amb l'establert a l'apartat 4art, !letra d) de l'article 114 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, l'advertiment 
del propósit d'iniciar expedient d'expropiació per ministeri de la llei formula! pel Sr. Pere Pascual Foraster, la Sra. 
Montserrat Pascual Manich, i la Sra. Gemma Pascual Manich, de 19 d'abril de 2017, en relació a la finca número 
6 del carrer Verneda, al barrí del Clot, al Districte de Sant Martí, qualificada de Pares i jardins actuals de caracter 
local (clau 6a), i cas antic de substitució de l'edificació antiga (clau 12), per la Modificació del Pla General 
Metropolita del sector Sant Andreu-Sagrera de Barcelona, aprovada definitivament el12 de desembre de 1996, i 
xarxa viaria (vial) pel Pla General Metropolita, aprovat definitivament el 14 de julio! de 1976, pels motius que 
figuren a !'informe de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l'entitat pública empresarial lnstitut 
Municipal d'Urbanisme de 13 de febrer de 2019, que a efectes de motivació s'acompanya al present i es té per 
íntegrament reprodurt. 

41.- (10BC 2017/195) APROVAR definitivament el Projecte de reurbanització i infraestructura del carrer Pere IV. 
Tram: carrer Bilbao-avinguda Diagonal, al districte de Sant Martí de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb 
!'Informe Tecnic de Projecte (ITP) que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per 
reprodurt, amb un pressupost d'1 .398.872,01 euros, el21% de l'impost del valor afegit (IV A) inclós, a !'empara de 
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 
regim local de Catalunya (TRLMRLC); APROVAR les bases del conveni de cessió d'ús de les instal·lacions 
d'energia eléctrica i de constitució de la servitud de pas aeri/subterrani de les línies de Baixa Tensió i Mitja Tensió 
a favor d'Endesa Distribución Eléctrica, SL que inclou el projecte executiu; FACULTAR el Gerent d'Ecologia 
Urbana 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 eléctric; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB), en un deis 
diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal í al Tauler d'Anuncis de I'Ajuntament. 

42.- (10BC 2019/021) APROVAR el Projecte Modifica! de reforma de l'avinguda Meridiana entre el carrer Aragó i el 
carrer Mallorca, al Districte de San! Martí de Barcelona, d'iniciativa municipal, a !'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 deis ens locals 
(ROAS) i d'acord amb !'Informe Técnic de la Direcció d'Obra, Informe Técnic de la Direccíó Técnica 
d'lnfraestructures de BIMSA i !'Informe Jurídic de BIMSA, que figuren a l'expedient admínistratiu i que aquests 
efectes es donen per reprodu'its, per un import, que en el cas de ser executat pel mateix contractista ascendeix a 
4.141.595,36 euros, el21% d'IVA inclós, import resultan! de sumar el preu del contracte queja incorpora la baixa 
ofertada per l'adjudicatari (3.584.705,19 euros, 21% IVA ihclós) i l'import de les modificacions proposades 
(556.890,17 euros, 21% IVA inclós), consistents en: l'execució deis sistemes d'ímpermeabilització necessaris per 
a garantir l'estanque'itat en les plantacions que aniran situades sobre les estacions del Metro (vestíbuls i 
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ancjanes) gestionaoes per la Direcció General cJ'Infraestructures eJe Territori i Sostenibilitat (DGIMT) i per 
Transports Metropolitans eJe Barcelona .(TMB), que representen el15,54% cJ'increment sobre el contracte signa! 
per l'acJjucJicatari i o el 11,45% cJ'increrrient sobre l'import maxim eJe mocJificació sobre el Pressupost cJ'Execució 
per Contracte (PEC) aprovat cJefinitivament per la Comissió eJe Govern en sessió cJel 24 eJe maig. eJe 2018 
(4.865.213,24 euros, el 21% cJ'IVA inclos); i PUBLICAR aquest Acoro al Butlletí Oficial eJe la Provincia eJe 
Barcelona (BOPB), en un cJels oiaris eJe més circulació eJe Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler cJ'Anuncis 
eJe I'Ajuntament eJe Barcelona. 

43.- (10BC 2019/022) APROVAR el Projecte MocJificat eJe reforma eJe l'avinguoa MericJiana en el tram comprés entre 
els carrers cJ'IncJepencJencia i cJ'Aragó, al Districte eJe Sant Marti eJe Barcelona, cJ'iniciativa municipal, a l'empara eJe 
l'article 42 i 43 oel Decret 179/1995, eJe 13 eJe juny, pel qual s'aprova el Reglament cJ'obres, activitats i serveis 
cJels ens locals (ROAS) i d'acoro amb l'lnforme Tecnic eJe la Direcció cJ'Obra, Informe Tecnic eJe la Direcció 
Técnica cJ'Infraestructures eJe BIMSA i l'lnforme JuricJic eJe BIMSA, que figuren a l'expecJient acJministratiu i que 
aquests efectes es cJonen per reproourts, per un import, que en el cas eJe ser executat pel mateix contractista 
ascencJeix a 4.688.855,90 euros, el 21% cJ'IVA inclós, import resultan! eJe sumar el preu cJel contracte queja 
incorpora la baixa oferta per l'acJjucJicatari (3.967.890,23 euros, 21% IVA inclós) i l'import eJe les mocJificacions 
proposacJes (720.965,68 euros, 21% IVA inclós), consistents en: l'execució Oels sistemes cJ'impermeabilització 
necessaris per a garantir l'estanque'itat en les plantacions que aniran situacJes sobre cJels túnels existents 
propietat cJ'ADIF, que representen e118,17% cJ'increment sobre el contracte signa! per l'acJjucJicatari i cJel13,56% 
cJ'increment sobre l'import maxim eJe mocJificació sobre el Pressupost cJ'Execució per Contracte (PEC) aprovat 
definitivament perla Comissió de Govern en sessió del24 eJe maig eJe 2018 (5.315.325,13 euros, el21% d'IVA 
inclós); i PUBLICAR aquest Acoro al Butlletí Oficial eJe la Provincia eJe Barcelona (BOPB), en un cJels oiaris eJe 
més circulació eJe Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler cJ'Anuncis eJe I'Ajuntament de Barcelona. 

44.- (10BD 2018/049) APROVAR inicialment el Projecte eJe millares pera zones esportives al barrí eJe La Verneoa i La 
Pau, al cJistricte eJe Sant Marti, eJe Barcelona, cJ'iniciativa municipal, cJ'acorcJ amb els informes tecnics municipals 
Oel projecte que figuren a l'expecJient aoministratiu i que aquests efectes es cJonen per reprocJu'its, amb un 
pressupost de 544.997,01 euros, el 21% eJe l'impost cJel valor afegit (IV A) inclós, cJ'acorcJ amb alió que preveu 
l'article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, eJe 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós eJe la Llei Municipal i eJe 
regim local eJe Catalunya (TRLMRLC); i SOTMETRE'L a informació pública, duran! un termini eJe 30 cJies habils, a 
comptar a partir cJel Oía següent al eJe la seva publicació al Bullletí Oficial eJe la Provincia eJe Barcelona (BOPB), 
termini ourant el qual es pocJra examinar i formular-hi les al·legacions p~rtinents. 

45.- (10BD 2018/059) APROVAR inicialment el Projecte executiu eJe transformació deis entorns cJel carrer cJel Camp 
Arriassa, al cJistricte de Sant Marti, eJe Barcelona, d'iniciativa municipal, cJ'acorcJ amb l'lnforme Tecnic cJel Projecte 
que figura a l'expedient acJministratiu .i que aquests efectes es Oóna per reproourt, amb un pressupost de 
523.494,24 euros, el21% eJe l'impost cJel valor afegit (IV A) inclós, cJ'acorcJ amb alió que preveu l'article 235.2 cJel 
Decret Legislatiu 2/2003, eJe 28 cJ'abril, pel qual s'aprova el Text Refós eJe la Llei Municipal i eJe regim local de 
Catalunya (TRLMRLC); i SOTMETRE'L a informació pública, ourant un termini eJe 30 dies habils, a comptar a 
partir cJel Oía següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial eJe la Provincia eJe Barcelona (BOPB), termini 
ourant el qual es poora examinar i formular-hiles al·legacions pertinents. 

EL SECRETARI GENERAL 
JorcJi Cases i Paliares 
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