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Ref:CG 10/19 
 

 A la Sala nova de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de 
Barcelona, el dia 14 de març de 2019 s'hi reuneix la Comissió de Govern en sessió 
ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. Alcaldessa, Ada Colau Ballano. Hi 
concorren les Imes. Sres. Tinentes d'Alcaldia, Laia Ortiz Castellví, i Janet Sanz 
Cid i els Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. Regidores, Gala Pin Ferrando, Agustí 
Colom Cabau, Laura Pérez Castaño, Josep Ma. Montaner Martorell i Eloi Badia 
Casas, assistits pel Secretari General, Sr. Jordi Cases i Pallarés, que certifica. 
 
 Excusen la seva absència, els Ims. Srs. Tinents d’Alcaldia, Gerardo 
Pisarello Prados, Jaume Asens Llodrà i la Ima. Sra. Regidora, Mercedes Vidal 
Lago. 
 
 També hi és present el Gerent Municipal, Sr. Jordi Martí Grau.  
 
 Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a 
les deu hores. 
 
 Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 7 de març de 
2019, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i 
S'APROVA. 
 
 
 
I) INFORMACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA DEL PLENARI DEL CONSELL 
MUNICIPAL 
 
 
 Es delibera, primerament, sobre el projecte d'ordre del dia preparat per a 
la propera sessió del Plenari del Consell Municipal estructurat de la manera 
següent com a conseqüència de l'entrada en vigor del Reglament Orgànic 
Municipal: 
 
A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
B) Part Informativa 
 
a) Despatx d'ofici 
b) Mesures de govern 
c) Informes 
 
C) Part Decisòria / Executiva 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 
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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 
 

1.- (F-1901)  AUTORITZAR el Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de 
Barcelona (IMHAB) a concertar un préstec hipotecari amb BBVA per un import 
màxim de 6.900.000,00 euros destinat a finançar les obres d’una promoció de 68 
habitatges, a l'actuació Sancho de Àvila 2a. fase, en les condicions que consten a 
l'expedient. 

 
2.- (CO2018-10/11) APROVAR les modificacions introduïdes al text de l’addenda, aprovada 

per acord de 26 d’octubre de 2018 del Plenari del Consell Municipal, al conveni 
de col·laboració entre l’Administració General de l’Estat, la Generalitat de 
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Mobile World Capital 
Foundation, per a la creació del Consorci “Barcelona Mobile World Capital” 
signat el 14 de febrer de 2013, per tal de donar compliment a la disposició 
addicional setanta-vuitena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2018, que amplia el suport a l’esdeveniment 
d’excepcional interès públic Barcelona Mobile World Capital des de l’1 de gener 
de 2018 al 31 de desembre de 2020; i APROVAR la modificació dels Estatuts del 
Consorci, per tal de donar compliment a la disposició addicional esmentada 
anteriorment i adaptar-los a les previsions de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic. 

 
3.- (E-07.6025.17) MODIFICAR l’acord del Plenari del Consell Municipal, de 22 de 

desembre de 2017, en virtut de l’aprovació de l’Operació jurídica complementària 
del Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, del Projecte 
d’actuació urbanística del Pla de Millora Urbana de la Zona d’Actuació LCR – La 
Clota reordenació, d’adequació de les parcel·les resultants a la Modificació 
Puntual del Pla de millora urbana, i com a conseqüència, CEDIR gratuïtament a 
l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, la finca resultant 
UP1 de l’Operació jurídica complementaria, situada a l’avinguda de l’Estatut de 
Catalunya núm. 15-17, grafiada en el plànol annex, per a destinar-la a la 
construcció d’un edifici d’habitatges de protecció oficial en règim de lloguer i de 
venda en dret de superfície, d’acord amb el que s’estableixen en els articles 49 i 
50 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, de 17 d'octubre de 1988; 
SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, si 
no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada la cessió; 
FORMALITZAR la cessió, fent esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat 
que està garantida amb clàusula de reversió automàtica en els termes de l’article 
50 del Reglament esmentat; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les 
actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 
4.- (DP-2018-27159) CONSTITUIR respecte la finca de propietat municipal ubicada al carrer 

Ferran Junoy cantonada carrer Sao Paulo, un dret real de superfície a favor de la 
Generalitat de Catalunya, per un termini de setanta-cinc anys i amb caràcter 
gratuït, per a la construcció i gestió del CEIP La Maquinista; SOTMETRE 
l'expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi 
formulen reclamacions o al·legacions, tenir per aprovat definitivament el present 
acord; FORMALITZAR el dret de superfície d'acord amb les condicions del 
document annex, que s'aprova; INSCRIURE'L en el Registre de la Propietat; i 
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FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a 
concretar, clarificar i executar el present acord.  

 
5.- (DP-2018-27285) CEDIR gratuïtament a la Generalitat de Catalunya la finca de propietat 

municipal situada a l’avinguda Diagonal núm. 686, en la qual es troben ubicats el 
Palau de Pedralbes i els seus jardins, grafiada en el plànol annex, per a destinar-la 
a seu representativa i centre de relació institucional, d’acord amb allò que 
disposen els articles 49 i 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals; SOTMETRE l'expedient a 
informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen 
reclamacions o al.legacions, TENIR per aprovada la cessió; FORMALITZAR la 
cessió, fent esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat garantida amb 
clàusula de reversió automàtica en els termes de l’article 50 del Reglament 
esmentat; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions 
encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 
6.- (DP-2018-27327) DESESTIMAR íntegrament les al·legacions formulades el 31 de gener 

de 2019 pel Consorci del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) per 
les raons exposades als informes de la Direcció de Serveis Jurídics del Districte de 
Ciutat Vella i de la Direcció de Patrimoni, que s’adjunten a la present als efectes 
de motivació. EXTINGIR la concessió de l’ús privatiu de domini públic 
municipal de la finca situada al carrer de Montalegre núm. 4, atorgada per acord 
del Plenari del Consell Municipal de data 28 de juny de 2013 a favor del Consorci 
del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) per a la instal·lació d’un 
nou equipament destinat a l’ampliació del Museu, en aplicació del que preveu la 
clàusula 9 apartat b) del plec regulador de la concessió, i RECUPERAR 
immediatament la possessió de la finca, d’acord amb el que preveu l’art. 71 i 
147.1 del decret 336/86, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el reglament de 
patrimoni de les entitats locals i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de 
totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 
7.- (DP-2019-27369) CEDIR gratuïtament a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació 

de Barcelona la finca de propietat municipal situada a la Gran Via de les Corts 
Catalanes núm. 832-838, grafiada en el plànol annex, per a destinar-la a la 
construcció d’un edifici d’habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer i 
dret de superfície i d’acord amb allò que disposen els articles 49 i 50 del 
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de 17 d'octubre de 1988; SOTMETRE 
l'expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi 
formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada la cessió; 
FORMALITZAR la cessió, fent esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat 
garantida amb clàusula de reversió automàtica en els termes de l’article 50 del 
Reglament al·ludit; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions 
encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 
8.- (DP-2019-27371) CEDIR gratuïtament a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació 

de Barcelona la finca de propietat municipal de 435,26 metres quadrats resultant 
de la divisió de la major finca registral 14.397 del Registre de la Propietat núm. 
14, que es correspon amb la finca situada al carrer Rossend Arús núm. 36-38, 
grafiada en el plànol annex, per tal de dur a terme una rehabilitació integral de la 
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construcció existent i d’acord amb allò que disposen els articles 49 i 50 del 
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de 17 d'octubre de 1988; SOTMETRE 
l'expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi 
formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada la cessió; 
FORMALITZAR la cessió, fent esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat 
garantida amb clàusula de reversió automàtica en els termes de l’article 50 del 
Reglament al·ludit; AUTORITZAR a l’Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona a licitar i constituir un dret real de superfície, respecte 
l’esmentada finca, per un termini de setanta cinc anys, prorrogable per quinze 
més, a favor de cooperatives d’habitatge, per tal de dur a terme una rehabilitació 
integral de la construcció existent, transmetre el dret d’ús dels habitatges 
rehabilitats i desenvolupar un projecte de cohabitatge, reservant-se l’IMHAB la 
titularitat del local en planta baixa, la rehabilitació del qual abonarà a la 
cooperativa adjudicatària, així com a percebre, en el seu cas, l’import que es 
determini en concepte de contraprestació, formalitzant tots els documents públics 
i privats necessaris per a la seva instrumentalització, tot això amb subjecció als 
principis de la contractació pública; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes 
les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 
9.- (DP-2019-27396) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

i la Administración General del Estado (Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social), per a cedir inicialment de forma temporal i gratuïta la finca 
municipal de la rambla del Raval núm. 29-35, excepte la part destinada a 
aparcament de vehicles, per a la seva posterior venda, amb la finalitat de donar 
compliment a les previsions contingudes a la Llei 4/1986, de 8 de gener, de 
Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado, respecte a la cessió d’ús 
d’immobles de titularitat estatal a les organitzacions sindicals i empresarials i 
puguin desenvolupar les funcions que els reconeix l’ordenament jurídic, d’acord 
amb els termes derivats del referit Conveni; MODIFICAR l’acord de la Comissió 
de Govern de 20 de maig de 2015, respecte el preu de la venda i condicions; 
SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini de vint dies i, si 
no s’hi formulen al·legacions o reclamacions, tenir per aprovat definitivament el 
conveni; FACULTAR l'Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados com a Primer Tinent 
d’Alcaldia per a la seva signatura. 

 
10.- (DP-2019-27414) CEDIR gratuïtament a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació 

de Barcelona la finca 1F07a amb front al carrer Mossén Amadeu Oller ubicada al 
Complex de Can Batlló, grafiada en el plànol annex, per a destinar-la a la 
construcció d’un edifici d’habitatges amb protecció oficial en règim de venda de 
dret de superfície i d’acord amb allò que disposen els articles 49 i 50 del 
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de 17 d'octubre de 1988; SOTMETRE 
l'expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi 
formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada la cessió; 
FORMALITZAR la cessió, fent esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat 
garantida amb clàusula de reversió automàtica en els termes de l’article 50 del 
Reglament al·ludit; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions 
encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 
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11.- (DP-2019-27415) CEDIR gratuïtament a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació 
de Barcelona la finca de propietat municipal situada al carrer Badajoz núm. 11-15, 
que es correspon amb la Finca Resultant núm. 4 del Projecte de Reparcel·lació del 
Polígon d’Actuació del Pla de Millora Urbana de l’illa delimitada dels carrers 
d’Àvila, del Doctor Trueta, de Badajoz i de l’avinguda Icària, grafiada en el 
plànol annex, per a licitar i constituir un dret de superfície a favor d’un tercer 
promotor per tal que promogui la construcció de l’edificació i transmeti el dret de 
superfície dels habitatges resultants a favor d’adquirents provinents del Registre 
de Sol•licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial i, d’acord amb allò que 
disposen els articles 49 i 50 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual 
s'aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals; SOTMETRE l'expedient a 
informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen 
reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada la cessió; FORMALITZAR la 
cessió, fent esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat garantida amb 
clàusula de reversió automàtica en els termes de l’article 50 del referit Reglament; 
AUTORITZAR a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona 
a licitar i constituir un dret de superfície a favor d’un tercer promotor per un 
termini de 75 anys, prorrogable per 15 anys més, per tal que promogui la 
construcció de l’edificació i transmeti el dret de superfície dels habitatges 
resultants a favor d’adquirents provinents del Registre de Sol·licitants d’Habitatge 
amb Protecció Oficial, així com a percebre, en el seu cas, l’import que es 
determini en concepte de contraprestació, formalitzant tots els documents públics 
i privats necessaris per a la seva instrumentalització, tot això amb subjecció als 
principis de la contractació pública; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes 
les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 
12.- (DP-2019-27416) CEDIR gratuïtament a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació 

de Barcelona, les finques municipals identificades com a Finca Resultant núm. 
R4-e dels Projecte de reparcel·lació del PAU 2 de la MPGM de les Casernes de 
Sant Andreu i Sector III de la Modificació del PGM de Sant Andreu-Sagrera, i la 
Finca 1F07b del Polígon d’Actuació 1 del Sector 1 i Polígon d’Actuació 2 del 
Sector 2 de la MPGM en l’àmbit discontinu Batlló-Magòria (Unitat de Projecte 
5b), amb front al carrer Constitució 43, grafiades en plànols annexes, per a 
destinar-les a la construcció d’edificis d’habitatges de protecció en règim de 
lloguer, en el marc de la promoció del model d’habitatge cooperatiu, mitjançant 
les corresponents licitacions dels diferents projectes de cohabitatge, i segons el 
que s’estableix en els articles 49 i 50 del Reglament del Patrimoni dels Ens 
Locals, de 17 d'octubre de 1988; SOTMETRE l'expedient a informació pública 
durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, 
TENIR per aprovada la cessió; FORMALITZAR la cessió, fent esment de 
l’afectació de la finca a la dita finalitat que està garantida amb clàusula de 
reversió automàtica en els termes de l’article 50 del Reglament esmentat; i 
FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions encaminades a 
concretar, clarificar i executar el present acord. 

 
13.- (DP-2019-27419) CEDIR gratuïtament a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació 

de Barcelona, les finques de propietat municipal situades al passeig de Torras i 
Bages núm. 126-128, i c. de la Constitució núm. 49, grafiades en els plànols 
annexos, per a destinar-les a la construcció d’edificis d’habitatges de protecció 
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oficinal en règim de venda en dret de superfície, d’acord amb el que s’estableixen 
en els articles 49 i 50 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, de 17 
d'octubre de 1988; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un 
termini de trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR 
per aprovada les cessions; FORMALITZAR les cessions, fent esment de 
l’afectació de les finques a la dita finalitat que està garantida amb clàusula de 
reversió automàtica en els termes de l’article 50 del Reglament esmentat; i 
FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions encaminades a 
concretar, clarificar i executar el present acord. 

 
 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 
 

14.- (EM 2019-01/01) RESOLDRE les al·legacions que s’han presentat a l’expedient de 
l’exercici de l’activitat econòmica municipal consistent en la prestació de serveis 
odontològics per mitjà de l’empresa pública municipal Barcelona de Serveis 
Municipals, SA. APROVAR definitivament la memòria justificativa de la 
conveniència, l’oportunitat i l’interès públic de l’exercici de l’activitat econòmica. 
APROVAR definitivament la modificació de l’article 2 dels estatuts de la societat 
municipal Barcelona de Serveis Municipals, SA. APROVAR l’exercici de 
l’activitat econòmica municipal consistent en la prestació de serveis odontològics 
per mitjà de l’empresa pública municipal Barcelona de Serveis Municipals, SA. 
ENCOMANAR-LI la realització dels tràmits i procediments esmentats a la 
memòria i a l’expedient EM 2019-01/01 amb l’objecte d’operar com a empresa de 
serveis odontològics a que fa referència el present acord. FACULTAR, 
indistintament, el/la Regidor/a competent per raó de la matèria i la Directora 
General de Serveis Municipals, SA per a que puguin efectuar tots els tràmits 
adients per a la plena efectivitat d’aquest acord. 

 
15.- (1172/18)  APROVAR definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Mar 

Parc Salut de Barcelona, en els termes que consten en el document annex; 
PUBLICAR-LA al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona. 

 
16.- (20190086)  APROVAR l’expedient 20190086 de reconeixement de crèdit per un 

import de 208.188,10 euros (189.261,91 euros d’import net i 18.926,19 euros en 
concepte d’IVA al tipus del 10%), atesa la necessitat de regularitzar les despeses a 
favor de l’empresa Eurest Catalunya SL, amb NIF B80267420, despeses 
realitzades durant l’exercici 2018 i no reconegudes en l’exercici corresponent. 
AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un 
import de 208.188,10 euros (189.261,91 euros d’import net i 18.926,19 euros en 
concepte d’IVA al tipus del 10%), amb càrrec a la partida 0100 22727 23151 del 
pressupost de l’IMSS de 2019, i a favor de l’empresa Eurest Catalunya SL, amb 
NIF B80267420. NOTIFICAR el present acord als interessats. 
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COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 
PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 
 

17.- (2019/180)  ATORGAR  la Medalla d’Or al Mèrit Cívic a la Fundació Privada 
Casino l’Aliança del Poblenou, per la seva trajectòria de 150 anys en favor de la 
difusió de la cultura, de la transmissió dels valors cívics i ciutadans i com a 
element referencial del barri del Poblenou i del conjunt de la ciutat. 

 
18.- (EM 2018-12/20) INCORPORAR les modificacions de l’article 3 dels estatuts de l’Institut 

Municipal d’Urbanisme  i de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació 
d’acord amb l’informe que consta a l’expedient; APROVAR definitivament la 
modificació dels articles que s'indiquen a continuació dels estatuts dels ens 
instrumentals de l'Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb la Instrucció 
relativa a la descentralització funcional i als mitjans propis de l'Ajuntament de 
Barcelona aprovada per la Comissió de Govern del dia 26 de juliol de 2018, amb 
el redactat que consta a l'expedient: Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat (articles 1, 2 i 5), Institut Municipal d'Informàtica (articles 1 i 2), 
Institut Municipal d'Hisenda (articles 1 i 2), Institut Municipal de Mercats 
(articles 1 i 2), Institut Municipal d'Educació (articles 1 i 2), Institut Municipal del 
Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (articles 1 i 2), Institut Barcelona Esports 
(articles 1 i 2), Institut Municipal de Serveis Socials (articles 1 i 2), Institut 
Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació (articles 3 i 4), Institut de Cultura 
(articles 1 i 3), Fundació Mies Van Der Rohe (articles 1 i 3), Institut Municipal de 
Parcs i Jardins (articles 1 i 3), Institut Municipal d'Urbanisme (articles 1, 3, 4 i 
22), Barcelona de Serveis Municipals, SA (articles 1 i 2), Informació i 
Comunicació de Barcelona, SA (article 2), Barcelona Activa, SAU (articles 1 i 3), 
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (articles 1 i 2 i s’introdueix l’article 2 
bis), Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (s’introdueix l’article 1 bis i es modifica 
l’article 2) i  Foment de Ciutat, SA (articles 1, 2, 3 i s’introdueix l’article 2 bis); 
FACULTAR indistintament, el/la President/a i el/la Secretari/a de cada entitat per 
a que puguin efectuar tots els tràmits adients per a la plena efectivitat d’aquest 
acord; PUBLICAR aquest acord i l’esmentada modificació dels articles dels 
estatuts al Butlletí Oficial de la Província (BOPB), a la Gaseta Municipal i inserir 
una referència d’aquesta publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
19.- (345/2018 (114-2018) DESESTIMAR el recurs de reposició interposat el dia 22 de novembre 

de 2018 pel membre de la Guàrdia Urbana de Barcelona, amb núm. de TIP 16956, 
contra l’acord del Plenari del Consell Municipal de 28 de setembre de 2018 pel 
qual es va inadmetre a tràmit la seva sol·licitud de medalla d’honor al sofriment, 
en la categoria d’argent, per uns fets que van succeir l’any 1983, atès que, d’acord 
amb els informes que figuren a l’expedient el contingut dels quals es dóna per 
reproduït als efectes previstos a l’article 86.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les Administracions públiques, no ha 
formulat cap al·legació que pugui desvirtuar l’acord impugnat i qualsevol acció 
que es pogués derivar d’aquells fets es troba prescrita a la vista del que disposen 
els articles 121-20 de la Llei 29/2002, de 30 de desembre, del Codi Civil de 
Catalunya i 1964 del Codi Civil estatal. 
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20.- (227/2019)  ESMENAR l’annex 2 de l’Acord del Consell Plenari del 21 de desembre 
de 2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com es 
detalla als annexos. MODIFICAR l’annex 2 i 3 de l’Acord del Consell Plenari del 
21 de desembre de 2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial de Llocs de 
Treball, tal i com es detalla als annexos. PUBLICAR aquest acord i els seus 
annexes a la Gaseta Municipal i al web municipal. 

 
21.- (292/19)  APROVAR l’acord relatiu a les aportacions econòmiques als grups 

municipals de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes recollits en el document 
que consta a l'expedient; PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, a la Gaseta Municipal i al web municipal. 

 
22.- (1184/2018)  APROVAR definitivament la modificació dels límits territorials dels deu 

districtes de la ciutat de Barcelona, en els termes que s’indiquen en el document 
que consta a l’expedient annex; PUBLICAR-LA al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, a la Gaseta Municipal i al web municipal. 

 
23.- (449/19)  APROVAR la pròrroga del II Pla d’Igualtat entre dones i homes pel 

període 2015-2019 de l’Ajuntament de Barcelona fins al 27 de setembre de 2019 i 
les propostes de la comissió paritària de seguiment del II Pla d’Igualtat en matèria 
de Bretxa salarial. 

 
24.- (2019/112)  APROVAR  l’expedient 2019/112 de reconeixement de crèdit per un 

import de 32.137,60 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor 
de la Fundació Jaume Bofill, amb CIF G08241036 i no reconegudes en l’exercici 
que li corresponien. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de 
la despesa per un import de 32.137,60 euros, amb càrrec al pressupost i partida 
indicats en aquest mateix document, a favor de Fundació Jaume Bofill, amb CIF 
G08241036. 

 
 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 

25.- (20080060 Z.Centre) ACORDAR la continuïtat del servei del contracte 08000528 que té per 
objecte la gestió dels serveis de neteja de l’espai públic i recollida de residus 
municipals a la ciutat de Barcelona, Zona Centre per un període comprès des de 
l'1 de novembre de 2019 fins al 31 d'agost de 2021 o fins l’entrada en vigor del 
contracte número 18000780 en tràmit de licitació, per un import total de 
187.235.092,20 euros (IVA inclòs), adjudicat a l'empresa FCC Fomento 
Construcciones y Contratas, SA, amb NIF A28037224, d'acord amb les 
condicions i motivacions que consten a l’informe de la Direcció de Serveis de 
Neteja i Gestió de Residus i a la documentació que figura a l’expedient.  
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
187.235.092,20 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida i al pressupost que 
s'indiquen que s'indica en aquest document, condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en els pressupostos corresponents. REQUERIR l'adjudicatari 
per tal que comparegui a les dependències de 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. 
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26.- (20080060 Z.Nord) ACORDAR la continuïtat del servei del contracte 08000527 que té per 

objecte gestió dels serveis de neteja de l’espai públic i recollida de residus 
municipals a la ciutat de Barcelona. Zona Nord per un període comprès des de l'1 
de novembre de 2019 fins al 31 d'agost de 2021 o fins l’entrada en vigor del 
contracte número 18000780 en tràmit de licitació, per un import total de 
80.328.356,46 euros (IVA inclòs), adjudicat a l'empresa Tratamiento Residuos 
UTE CCorporac.CLD Servicios Urbanos, amb NIF U64993256, d'acord amb les 
condicions i motivacions que consten a l’informe de la Direcció de Serveis de 
Neteja i Gestió de Residus i a la documentació que figura a l’expedient. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
80.328.356,46 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida i al pressupost que 
s'indiquen que s'indica en aquest document, condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en els pressupostos corresponents. REQUERIR l'adjudicatari 
per tal que comparegui a les dependències de 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. 

 
27.- (20080060 Z.Est) ACORDAR la continuïtat del servei del contracte 08000529 que té per 

objecte la gestió dels serveis de neteja de l’espai públic i recollida de residus 
municipals a la ciutat de Barcelona. Zona Est per un període comprès des de l'1 de 
novembre de 2019 fins al 31 d'agost de 2021 o fins l’entrada en vigor del 
contracte número 18000780 en tràmit de licitació, per un import total de 
102.203,270,21 euros (IVA inclòs), adjudicat a l'empresa Urbaser SA, amb NIF 
A79524054, d'acord amb les condicions i motivacions que consten a l’informe de 
la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus i a la documentació que 
figura a l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 102.203,270,21 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la 
partida i al pressupost que s'indiquen que s'indica en aquest document, 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos 
corresponents. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les 
dependències de 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. 

 
28.- (20080060 Z.Oest) ACORDAR la continuïtat del servei del contracte 08000530 que té per 

objecte la gestió dels serveis de neteja de l’espai públic i recollida de residus 
municipals a la ciutat de Barcelona. Zona Oest per un període comprès des de l'1 
de novembre de 2019 fins al 31 d'agost de 2021 o fins l’entrada en vigor del 
contracte número 18000780 en tràmit de licitació, per un import total de 
109.302.625,67 euros (IVA inclòs), adjudicat a l'empresa Cespa SA, amb NIF 
A82741067, d'acord amb les condicions i motivacions que consten a l’informe de 
la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus i a la documentació que 
figura a l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 109.302.625,67  euros, IVA inclòs, amb càrrec a la 
partida i al pressupost que s'indiquen que s'indica en aquest document, 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos 
corresponents. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les 
dependències de 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. 
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29.- (CO 2019-03/06) APROVAR l’adhesió al Consorci per a la Protecció i la Gestió dels 

Espais Naturals del Delta del Llobregat. SOL·LICITAR al consell rector del 
Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del 
Llobregat l’admissió de l’Ajuntament de Barcelona com a nou membre del 
consorci i donar conformitat als estatuts prèviament aprovats per les 
administracions públiques consorciades. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa 
de 100.000,00 euros en concepte d’aportació anual al Consorci per a la protecció i 
la gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat, amb NIF Q0801350J. 
ACCEPTAR els estatuts que regeixen el Consorci i CONDICIONAR l’aprovació 
d’aquest acord a la conseqüent modificació d’Estatuts per part del Consorci per a 
la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat. 
DESSIGNAR com a representant de l’Ajuntament de Barcelona en el Consorci la 
Quarta Tinent d’Alcaldia, la Ima. Sra. Janet Sanz Cid o persona en qui delegui i el 
Regidor de Presidència i d’Aigua i Energia, l'Im. Sr. Eloi Badia Casas o persona 
en qui delegui. NOTIFICAR el present acord al Consorci per a la Protecció i 
Gestió dels Espais Naturals del Delat del Llobregat així com a les entitats que el 
constitueixen, la Generalitat de Catalunya; l’Ajuntament del Prat de Llobregat; 
l’Ajuntament de Viladecans; l’Ajuntament de Gavà i l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat. SOTMETRE-LA a informació pública l’acord i la modificació dels 
estatuts per un termini de trenta dies, d’acord amb els articles 212.5 i 201 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; i en cas de no presentar-s’hi 
al·legacions, TENIR-LA per aprovada definitivament; i publicar el text íntegre 
definitiu en el BOP i en la Gaseta Municipal. 

 
30.- (173/2019)  APROVAR el Conveni de finançament del sistema de transport públic 

per a l’any 2019 entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Autoritat del Transport 
Metropolità de l’àrea de Barcelona (ATM) en execució del Pla Marc 2014-2031; 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 160.782.995,00 euros a 
favor de l’Autoritat del Transport Metropolità – Consorci per a la coordinació del 
sistema metropolità de transport públic de l’àrea de Barcelona, amb NIF 
P5890049I, pel finançament del servei de transport públic per a l’any 2019, 
d’acord amb aquest conveni i amb el Pla Marc de finançament 2014-2031; 
FACULTAR el gerent d’Ecologia Urbana per a la signatura del conveni i per 
l’adopció dels actes que se’n derivin; NOTIFICAR el present acord a l’Autoritat 
del Transport Metropolità; i PUBLICAR aquest acord i el conveni aprovat de 
conformitat amb el previst per la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de procediment 
administratiu de Catalunya i la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 
31.- (056/2016)  APROVAR la tercera addenda al Conveni de col·laboració subscrit el 28 

d’abril de 2016 entre els Ajuntaments de Barcelona, Sant Adrià de Besòs i Santa 
Coloma de Gramenet, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consell Comarcal 
del Barcelonès per al manteniment i conservació de les rondes de Barcelona i del 
tram municipal de la Gran Via Nord, d’acord 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; FACULTAR la quarta Tinenta d’Alcaldia de l’Ajuntament de 
Barcelona per a la seva signatura i per l’adopció dels actes que se’n derivin; 
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AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 5.975.872,05 euros 
amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a 
favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb NIF P0800258F, per fer front a 
les despeses derivades d’aquesta addenda; i NOTIFICAR aquest acord a totes les 
administracions signatàries de l’addenda. 

 
32.- (19 SD 0010 CO) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

i la Cambra de Comerç de Barcelona per a la cessió d’espais i prestació de serveis 
comuns del futur edifici a construir en la finca situada entre l’Avinguda Diagonal 
i el carrer Selva de Mar (Avinguda Diagonal, 59) d’aquesta ciutat. FACULTAR a 
la Quarta Tinenta d’Alcaldia, Sra. Janet Sanz Cid, per a la signatura de l’esmentat 
protocol, així com la de tots aquells documents que se’n puguin derivar. 

 
 
33.- (272/2019)  APROVAR el reconeixement de crèdit per un import total de 400,00 

euros, atesa la necessitat d’efectuar el pagament de la subvenció amb codi 
18S13870-001 atorgada a favor de la Fundació Privada Escola Vicenciana 
(Col·legi Sagrat Cor-Aldana), de conformitat amb la resolució d’atorgament 
definitiva de 21 de desembre de 2018 (BOPB 28 de desembre de 2018) en el marc 
de la Convocatòria per la concessió d’ajuts per al desenvolupament del Pla 
d’Acció del Programa Barcelona Escoles + Sostenibles de l’Ajuntament de 
Barcelona per a l’any 2018, despesa generada en l’exercici 2018 i no reconeguda 
en l’exercici corresponent; i AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER 
l'obligació de la despesa per un import 400,00 euros, amb càrrec al pressupost i 
posició pressupostària indicada en aquest mateix document, a favor de la 
Fundació Privada Escola Vicenciana (Col·legi Sagrat Cor-Aldana), amb NIF 
G61114690, en concepte de pagament de la subvenció amb codi 18S13870-001 
de la Convocatòria per la concessió d’ajuts per al desenvolupament del Pla 
d’Acció del Programa Barcelona Escoles + Sostenibles de l’Ajuntament de 
Barcelona per a l’any 2018. 

 
34.- (20190279)  APROVAR el reconeixement de crèdit per un import total de 531.325,17 

euros (IVA inclòs), atesa la necessitat d’efectuar el pagament de les factures què 
es relacionen a continuació i què corresponen a despeses generades per 
subministraments d’energia elèctrica per l’enllumenat públic, durant els anys 
2017 i 2018 i no havent estat reconegudes en els exercicis corresponents: - 
Factura número 00Z806N0014582, de 5 de setembre de 2018, emesa per Endesa 
Energia, SA Soc. Unipersonal, amb NIF A81948077, per un import de 529.703,09 
euros, per subministraments d’energia elèctrica de l’enllumenat públic de 
Barcelona, del mes d’agost de 2018. - Factura número 00Z906N0000811, de 8 de 
gener de 2019, emesa per Endesa Energia, SA Soc. Unipersonal, amb NIF 
A81948077, per un import de 114,10 euros, per subministraments d’energia 
elèctrica de l’enllumenat públic de Barcelona, del mes de desembre de 2018. - 
Factura número 00Z906N0002254, de 5 de febrer de 2019, emesa per Endesa 
Energia, SA Soc. Unipersonal, amb NIF A81948077, per un import de 155,41 
euros, per subministraments d’energia elèctrica de l’enllumenat públic de 
Barcelona, del mes d’abril de 2017. - Factura número 00Z906N0002255, de 5 de 
febrer de 2019, emesa per Endesa Energia, SA Soc. Unipersonal, amb NIF 
A81948077, per un import de 386,60 euros, per subministraments d’energia 
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elèctrica de l’enllumenat públic de Barcelona, del mes de novembre de 2017. - 
Factura número 00Z906N0002256, de 5 de febrer de 2019, emesa per Endesa 
Energia, SA Soc. Unipersonal, amb NIF A81948077, per un import de 965,97 
euros, per subministraments d’energia elèctrica de l’enllumenat públic de 
Barcelona, del mes de maig de 2018. AUTORITZAR, DISPOSAR i 
RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import total de 531.325,17 euros 
(IVA inclòs), amb càrrec al pressupost i posició pressupostària  indicada en aquest 
mateix document. 

 
Districte de Ciutat Vella - Districte de l'Eixample - Districte de Sants-Montjuïc - 
Districte de Gràcia - Districte d'Horta-Guinardó 
 

35.- (18PL16609)  APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la 
Carta Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per a la 
incorporació al sistema d’habitatges dotacionals dels sòls situats als emplaçaments 
carrer Ciutat 3, Via Laietana 8-10, Gran Via de les Corts Catalanes 724-726 i 
Nàpols 132-134, avinguda Paral·lel 100 i 102B, carrer Sant Isidre 1-5, carrer 
Alzina 6-8, avinguda Santuari Sant Josep de la Muntanya 31-35 i passeig de la 
Vall d’Hebron 138-160; d’iniciativa municipal; amb les modificacions a que fa 
referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a 
l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord; RESOLDRE les 
al·legacions presentades en el tràmit  d’informació pública, de conformitat amb 
l’informe de la citada Direcció de Serveis de Planejament, de valoració de les 
al·legacions, que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest 
acord i TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per 
a la seva aprovació definitiva. 

 
Districte de l'Eixample - Districte de Sants-Montjuïc 
 

36.- (17PL16526)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic d’establiments de 
concurrència pública i altres activitats de l’Avinguda del Paral·lel; d’iniciativa 
municipal. 

 
Districte de Ciutat Vella 
 

37.- (18PL16636)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a l'ampliació d'un local 
comercial de venda de roba confeccionada superior a 2.500 metres quadrats 
d'acord amb el PECNAB, situat al carrer Pelai 54; promogut per C&A Modas 
SLU 

 
Districte de Sants-Montjuïc 
 

38.- (18PL16619)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana d'ampliació d'usos de la 
parcel·la situada a la carretera del Prat, núm. 8-14; promogut per Heptaprim SA. 
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Districte de les Corts 
 

39.- (18PL16640)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic de les instal·lacions del Reial 
Club de Polo de Barcelona; promogut pel Reial Club de Polo de Barcelona. 

 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
 

40.- (18PL16605)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic regulador per a la construcció 
d'una residència geriàtrica assistida i centre de dia en la finca ubicada al carrer 
Monegal, 1; promogut per FIATC S.L.; amb les modificacions respecte al 
document aprovat inicialment, a que fa referència l’informe de la Direcció de 
Serveis de Planejament; informe que consta a l’expedient i a efectes de motivació 
s’incorpora a aquest acord. 

 
41.- (18PL16528)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial per a la concreció d’usos del Monestir de 
Valldonzella, promogut per Real Monasterio de Santa María de Valldoncella; amb 
les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a que fa referència 
l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, informe que consta a 
l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord. 

 
42.- (18PL16578)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de 
l’equipament situat al carrer dels Reis Catòlics 2, al Districte de Sarrià Sant 
Gervasi, d’iniciativa municipal; amb les modificacions respecte al document 
aprovat inicialment, a que fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de 
Planejament, informe que consta a l’expedient i a efectes de motivació 
s’incorpora a aquest acord. 

 
43.- (18PL16606)  SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.b 

del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), 
del Pla Especial Integral i de Millora Urbana per a l'ordenació de la parcel·la amb 
front als carrers Bonaplata 44-52 i Fontcoberta 16-24, promogut per BIGDAL 
5000 S.L., atesa la petició formulada pel promotor a fi d’introduir esmenes en el 
document, i tot això d’acord amb l’informe de la Direcció d’Actuació Urbanística 
que consta a l’expedient i es dóna per reproduït a efectes de motivació; 
ADVERTIR als promotors del Pla, de conformitat amb l’article 95 de la Llei 
39/2915, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, que disposen d’un termini de tres mesos, a comptar 
des del dia següent al de la notificació d’aquest acord, per a realitzar les activitats 
necessàries per a continuar la tramitació, en cas que no ho facin, es declararà la 
caducitat del procediment i es procedirà a l’arxiu de les actuacions i NOTIFICAR 
el present acord als promotors del Pla. 

 
Districte de Gràcia 
 

44.- (18PL16630)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
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Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la 
regulació de l'equipament situat al viaducte de Vallcarca 4-6, Districte de Gràcia; 
d’iniciativa municipal. 

 
 
45.- (18PL16576)  APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la 

Carta Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per a 
l'ordenació del passatge Conradí; d’iniciativa municipal; amb les modificacions a 
que fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a 
l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord; RESOLDRE les 
al·legacions presentades en el tràmit  d’informació pública, de conformitat amb 
l’informe de la citada Direcció de Serveis de Planejament, de valoració de les 
al·legacions, que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest 
acord i TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per 
a la seva aprovació definitiva. 

 
46.- (14PL16179)  RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia, de 28 de novembre de 2018, pel 

qual es va resoldre sotmetre al tràmit d’exposició pública per un termini de quinze 
dies hàbils el document de la Modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit 
afectat per la prolongació de la rambla del Prat a la Vila de Gràcia, a Barcelona. 
APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit 
afectat per la prolongació de la rambla del Prat a la Vila de Gràcia, a Barcelona; 
d’iniciativa municipal; amb les modificacions a que fa referència l’informe de la 
Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i a efectes de 
motivació s’incorpora a aquest acord; RESOLDRE les al·legacions presentades en 
el tràmit  d’informació pública, de conformitat amb l’informe de la citada 
Direcció de Serveis de Planejament, de valoració de les al·legacions, que consta a 
l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord i TRAMETRE 
l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació 
definitiva. 

 
Districte de Nou Barris 
 

47.- (18PL16625)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la 
regulació dels equipaments de la plaça de Ca n'Ensenya, al Districte de Nou 
Barris; d’iniciativa municipal. 

 
Districte de Sant Andreu 
 

48.- (18PL16624)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per l'ajust de rasants a l'àmbit 
de la MPPGM als terrenys ocupats pel centre penitenciari de Trinitat Vella i els 
seus entorns; d’iniciativa municipal; amb les modificacions respecte al document 
aprovat inicialment, a que fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de 
Planejament, informe que consta a l’expedient i a efectes de motivació 
s’incorpora a aquest acord. 
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49.- (18PL16628)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació del nou 
equipament cultural de les cases Barates del Bon Pastor, situades a l'illa compresa 
pels carrers Barnola, Tàrrega, Bellmunt i Claramunt, d’iniciativa municipal. 

 
Districte de Sant Martí 
 

50.- (17PL16481)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana dels 
equipaments situats a l’illa delimitada pels carrers de Sancho d’Avila i de 
Llacuna, d’iniciativa municipal a proposta de l’Institut Barcelona Esports; amb les 
modificacions respecte al document aprovat inicialment, a que fa referència 
l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament i RESOLDRE les al·legacions 
presentades en el tràmit  d’informació pública de l’aprovació inicial, de 
conformitat amb l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, de valoració 
de les al·legacions; informes que consten a l’expedient i a efectes de motivació 
s’incorporen a aquest acord. 

 
51.- (18PL16593)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la rehabilitació de l'edifici 
industrial situat al carrer Ramon Turró, 133, promogut per Franklin España 
Holdco SL; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a 
que fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament; informe que 
consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord. 

 
52.- (18PL16595)  SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.b 

del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), 
del Pla de Millora Urbana de l’illa delimitada pels carrers Cristóbal de Moura, 
Treball, Marroc i Selva de mar, promogut per Praedium Global Invest SL, atesa la 
petició formulada pel promotor a fi d’introduir esmenes en el document, i tot això 
d’acord amb l’informe de la Direcció d’Actuació Urbanística que consta a 
l’expedient i es dóna per reproduït a efectes de motivació; ADVERTIR als 
promotors del Pla, de conformitat amb l’article 95 de la Llei 39/2915, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, que disposen d’un termini de tres mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació d’aquest acord, per a realitzar les activitats necessàries per a 
continuar la tramitació, en cas que no ho facin, es declararà la caducitat del 
procediment i es procedirà a l’arxiu de les actuacions i NOTIFICAR el present 
acord als promotors del Pla. 

 
53.- (18PL16601)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana del Subsector 2 del Pla de 
Millora Urbana per a la reforma interior del Sector Perú-Pere IV, promogut per 
Sentiu Product SL; amb les modificacions respecte al document aprovat 
inicialment, a que fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de 
Planejament i RESOLDRE l’al·legació presentada en el tràmit  d’informació 
pública, de conformitat amb l’informe de la citada Direcció de Serveis de 
Planejament, de valoració de les al·legacions; informes que consten a l’expedient 
i a efectes de motivació s’incorporen a aquest acord. 
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54.- (18PL16613)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Integral per a la regulació de 
l'equipament Campus de les Arts a Can Ricart; promogut per la Universitat de 
Barcelona; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a que 
fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament; informe que 
consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord. 

 
55.- (18PL16623)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de 
l'equipament situat carrer Alfons el Magnànim 59-59B, al Districte de Sant Martí; 
d’iniciativa municipal. 

 
56.- (18PL16627)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de 
l'ampliació de l'escola Pere Calafell; d’iniciativa municipal; amb les 
modificacions respecte al document aprovat inicialment, a que fa referència 
l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament; informe que consta a 
l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord. 

 
57.- (18PL16634)  APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la 

Carta Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità del 
sector Prim; d’iniciativa municipal; amb les modificacions a que fa referència 
l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i a 
efectes de motivació s’incorpora a aquest acord; RESOLDRE les al·legacions 
presentades en el tràmit  d’informació pública, de conformitat amb l’informe de la 
citada Direcció de Serveis de Planejament, de valoració de les al·legacions, que 
consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord i 
TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la 
seva aprovació definitiva. 

 
58.- (18PL16635)  APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la 

Carta Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità de la 
parcel·la del carrer Llull 363-375; d’iniciativa municipal i TRAMETRE 
l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació 
definitiva. 

 
59.- (18PL16641)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per la transformació de l'edifici 
industrial consolidat situat al carrer Llull, 145 bis; promogut per Monbeca Immo 
SLU. 

 
60.- (18PL16645)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la transformació de 
l’edifici consolidat situat a la parcel·la del carrer Sancho d’Àvila 66; promogut 
per Actius Inmobiliaris Simon SAU; amb les modificacions respecte al document 
aprovat inicialment, a que fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de 
Planejament; informe que consta a l’expedient i a efectes de motivació 
s’incorpora a aquest acord. 
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61.- (18PL16651)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la transformació de 
l’edifici industrial consolidat situat al carrer Pere IV 128-130, districte d’activitats 
22@; promogut per Inversiones Nummela Mileniun SL; amb les modificacions 
respecte al document aprovat inicialment, a que fa referència l’informe de la 
Direcció de Serveis de Planejament; informe que consta a l’expedient i a efectes 
de motivació s’incorpora a aquest acord. 

 
c) Proposicions 
 
D) Part d'impuls i control 
 
a) Proposicions / Declaracions de Grup 
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
c) Precs 
d) Preguntes 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
 
E) Mocions 
 
F) Declaracions Institucionals 
 
 Després d'haver examinat tots els punts anteriors, la Comissió de Govern 
DÓNA la seva conformitat al precedent projecte d'ordre del dia del Plenari del 
Consell Municipal amb les modificacions següents:  
 
a) Es retiren: 
 

COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT. 
 
 Punts 32 i 44. 

 
b) S’afegeix el dictamen següent: 
 

COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT. 
 
 

(18PL16608)  RECTIFICAR, d’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, l’errada material continguda al document aprovat definitivament pel 
Plenari del Consell Municipal en sessió de 21 de desembre de 2018, relatiu al Pla 
Especial Urbanístic Integral per a la regulació de l'equipament sanitari situat al 
carrer Ciutat Granada 108-116 Districte d'Activitats 22@, promogut per la 
Fundació Hospital Evangèlic, en el sentit a què fa referència l’informe de la 
Direcció de Serveis de Planejament que es dóna per reproduït a efectes de 
motivació. 
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c) Modificació de redactat: 
 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 
PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ. 

 
20.- 227/2019   ESMENAR l’annex 1 i 2 de l’Acord del Consell Plenari del 21 de 

desembre de 2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i 
com es detalla als annexos que consten a l’expedient; MODIFICAR l’annex 1 i 2 
de l’Acord del Consell Plenari de 21 de desembre de 2018 sobre l’aprovació de la 
Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com es detalla als annexos que consten a 
l’expedient; PUBLICAR aquest acord i els seus annexes a la Gaseta Municipal i al 
web municipal. 

 
 COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 
38.- 18PL16619  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana d'ampliació d'usos de la 
parcel·la situada a la carretera del Prat, núm. 8-14; promogut per Heptaprim, SA; 
amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a que fa 
referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament; informe que consta 
a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord. 

 
 

 
II) INFORMACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA DE LES COMISSIONS 
PLENÀRIES 
 
 
A) Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
 
B) Part Informativa 
 
a) Despatx d'ofici 
b) Mesures de govern 
c) Informes a les Comissions 
d) Compareixences Govern municipal 
 
C) Part Decisòria / Executiva 
 
 Es delibera, a continuació, sobre la part decisòria de l'ordre del dia de les 
diferents Comissions del Consell Municipal. 
 
a)  Propostes d'acord 
 
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 
 

1.- (DP-2018-27309) RESOLDRE, en els termes que resulten dels informes de la Regidoria de 
Participació i Districtes i de la Direcció de Patrimoni, que s’adjunten a efectes de 
motivació, les al·legacions presentades en el tràmit d'informació pública del Plec 
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de clàusules reguladores de la concessió de l’ús privatiu respecte dels espais 
situats en el recinte de Can Batlló, grafiats en el plànol annex, amb la finalitat de 
destinar-los al Projecte de Can Batlló; APROVAR definitivament el Plec de 
clàusules reguladores; ADJUDICAR la concessió a l’Associació Espai 
Comunitari i Veïnal Autogestionat de Can Batlló (NIF G-66733684); 
FORMALITZAR la concessió; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de 
totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 
2.- (DP-2018-27302) EXTINGIR la concessió de l’ús privatiu de domini públic municipal del 

local A situat al carrer de Nou de la Rambla núm. 68-72, adjudicada a la societat 
Standard Aliments Shop, SL, per acord de la Comissió d’Economia i Hisenda del 
Consell Municipal, de 19 de setembre de 2017, d’acord del que preveu la clàusula 
13 apartat d) del plec regulador de la concessió; INICIAR el procediment 
d’incautació de la garantia definitiva de 989,42 euros constituïda davant de la 
Tresoreria municipal, el 18 d’octubre de 2017 amb núm. de dipòsit 111194; 
RETORNAR al municipi, la possessió del local, d’acord amb el que preveu l’art. 
71 i 147.1 del decret 336/86, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el reglament de 
patrimoni de les entitats locals; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de 
totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 
3.- (DP-2019-27387) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic 

municipal del quiosc situat al carrer Bac de Roda núm.196 amb el núm. del codi 
d’activitat 20, formulada per la senyora Silvia Pola Barba i, en conseqüència, 
DECLARAR extingida l’esmentada concessió; i RETORNAR al municipi, la 
possessió del quiosc i les seves instal·lacions fixes, sense dret a indemnització o 
compensació de cap classe a favor del titular de la concessió. 

 
4.- (DP-2019-27399) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic 

municipal del quiosc situat al carrer Paraguai núm.1 amb el núm. del codi 
d’activitat 255, formulada per la senyora Ana Rodés Arnaldo i, en conseqüència, 
DECLARAR extingida l’esmentada concessió; i RETORNAR al municipi, la 
possessió del quiosc i les seves instal·lacions fixes, sense dret a indemnització o 
compensació de cap classe a favor del titular de la concessió. 

 
5.- (DP-2019-27411) EXTINGIR de mutu acord la concessió de l’ús privatiu de domini públic 

municipal de la finca de propietat municipal que constitueix el Forn de l’antiga 
Bòvila situada entre els carrer Trueba i Segur, i un espai annex que és part de la 
finca destinada a parc i jardí urbà i envolta l’esmentat Forn, atorgada per acord de 
la Comissió d’Hisenda i Pressupostos del Consell Plenari de 17 de juliol de 2008 
a favor de la societat Puigfel, SA, i transmesa a la societat Residencial Nou 
Hebron, SL, amb autorització de la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació 
del Consell Plenari de 21 de març de 2012, a l’empara del que preveu la clàusula 
14a punt h) del plec regulador de l’esmentada concessió. RECUPERAR 
immediatament la possessió de la finca, d’acord amb el que preveu l’art. 71 i 
147.1 del decret 336/86, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el reglament de 
patrimoni de les entitats locals. TORNAR a la societat Residencial Nou Hebron, 
SL la possessió derivada del dret d’ús que també s’extingeix, respecte d’un local 
de superfície útil de 711,38 metres quadrats (local A) situat en la planta -1 de 
l’edifici residencial indicat com a bloc III del Pla de Millora Urbana per a 
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l’ordenació volumètrica del Sector Taxonera 1 de la Vall d’Hebron, situat entre 
els carrers Trueba, Segur i Saturnino Calleja. INICIAR els tràmits per a la 
devolució de la garantia definitiva de 95.571,00 euros, constituïda a la Tresoreria 
Municipal de conformitat amb el que preveu la clàusula setena del Plec. 
FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a 
concretar, clarificar i executar el present acord. 

 
6.- (DP-2019-27417) CONSTITUIR respecte la finca de propietat municipal FR.01 del 

Projecte de Reparcel·lació del PAU 1 del PMU del Sector I: Colorantes-Renfe 
subàmbit 2 amb front al carrer Fernando Pessoa (registral 24.411 del Registre de 
la Propietat núm. 2 de Barcelona), grafiada en el plànol annex, un dret real de 
superfície a favor de la societat Habitatge Metròpolis Barcelona SA, per un 
termini de setanta-cinc anys i amb caràcter onerós, per a la construcció i gestió 
d’una promoció d’habitatges amb protecció oficial destinada a lloguer assequible; 
SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, si 
no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir per aprovat definitivament el 
present acord; CONDICIONAR la constitució del dret de superfície a l’efectiva 
obtenció per la societat Habitatge Metròpolis Barcelona SA, de la homologació 
per la Generalitat de Catalunya de la seva condició de promotor social 
d’habitatges en els termes de l’article 51 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, 
del dret a l’habitatge FORMALITZAR el dret de superfície d'acord amb les 
condicions del document annex, que s'aprova; INSCRIURE'L en el Registre de la 
Propietat; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions 
encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 
7.- (DP-2019-27418) CONSTITUIR respecte les finques de propietat municipal ubicades als 

carrers Cal Cisó núm. 44-48 (barri de la Marina del Prat Vermell del Districte de 
Sants-Montjuïc), Ulldecona núm. 16-24 (barri de la Marina del Prat Vermell del 
Districte de Sants-Montjuïc), i Gran de la Sagrera núm. 52-58 (barri de la Sagrera 
del Districte de Sant Andreu), grafiades en els plànols annexos, un dret real de 
superfície a favor de la societat Habitatge Metròpolis Barcelona SA, per un 
termini de setanta-cinc anys i amb caràcter onerós, per a la construcció i gestió de 
promocions d’habitatges amb protecció oficial destinades a lloguer assequible; 
SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, si 
no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir per aprovat definitivament el 
present acord; CONDICIONAR la constitució dels drets de superfície a l’efectiva 
obtenció per la societat Habitatge Metròpolis Barcelona SA, de la homologació 
per la Generalitat de Catalunya de la seva condició de promotor social 
d’habitatges en els termes de l’article 51 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, 
del dret a l’habitatge FORMALITZAR els drets de superfície d'acord amb les 
condicions del document annex, que s'aprova; INSCRIURE'LS en el Registre de 
la Propietat; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions 
encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 
8.- (DP-2019-27420) CONSTITUIR respecte de la finca de propietat municipal FR.05 del 

Projecte de Reparcel·lació del PAU 2 de la MPGM de Casernes de Sant Andreu 
amb front al passeig de Torras i Bages núm. 136-138 (registral 24.277 del 
Registre de la Propietat núm. 2 de Barcelona) grafiada en el plànol annex, un dret 
real de superfície a favor de la societat Habitatge Metròpolis Barcelona SA, per 
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un termini de setanta-cinc anys i amb caràcter onerós, per a la construcció i gestió 
d’una promoció d’habitatges amb protecció oficial destinada a lloguer assequible; 
SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, si 
no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir per aprovat definitivament el 
present acord; CONDICIONAR la constitució del dret de superfície a l’efectiva 
obtenció per la societat Habitatge Metròpolis Barcelona SA, de la homologació 
per la Generalitat de Catalunya de la seva condició de promotor social 
d’habitatges en els termes de l’article 51 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, 
del dret a l’habitatge FORMALITZAR el dret de superfície d'acord amb les 
condicions del document annex, que s'aprova; INSCRIURE'L en el Registre de la 
Propietat; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions 
encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.  

 
 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 
 
Districte d'Horta-Guinardó 
 

9.- (02C/2008)  DONAR compliment i executar, en els seus propis termes, la sentència 
núm. 901/2014, dictada el dia 13 de novembre de 2014, per la Secció Cinquena de 
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, recaiguda en el rotlle d’apel·lació núm. 8/2012 i ADJUDICAR a la 
Fundació Marcet el contracte de gestió de serveis públics en la modalitat de 
concessió per la gestió i explotació del camp municipal de futbol de la Vall 
d’Hebron i els camps municipals de futbol i rugbi de la Teixonera, contracte núm. 
08C00009, expedient 02C/2008 per un període de 10 anys i un cànon anual de 
2.000 euros, vigència del qual s’iniciarà el 2 de juny de 2019; RETIRAR 
l’incident d’impossibilitat d’executar la sentència 901/2014 del TSJC de data 13 
de novembre de 2014 presentada per l’Ajuntament de Barcelona; SUBJECTAR 
l’eficàcia del present acord al requisit d’homologació de l’acord de mediació 
presentat al jutjat contenciós administratiu 7 de Barcelona, en data 20 de febrer de 
2019; NOTIFICAR la present resolució a la Fundació Marcet i DONAR-NE 
compte al Jutjat contenciós-administratiu núm. 7 de Barcelona. 

 
 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 
PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 
 

10.- (008/2019 SG) DECLARAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les 
Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud de la senyora 
Mercè Amat i Riera, la compatibilitat entre el seu càrrec com a Consellera del 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi -per al qual fou nomenada per Decret de 
l’Alcaldia de 18 de febrer de 2019, passant-lo a exercir en règim de dedicació 
parcial en un percentatge del 50% per resolució del Regidor del Districte de 26 de 
febrer de 2019- i l’activitat privada per compte propi de serveis lingüístics, 
traducció i interpretació. Aquesta 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 i d’altra normativa aplicable, en especial, les 
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establertes en les Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes que s’han 
esmentat. En tot cas, la present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de 
treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. 

 
 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 

11.- (01-2017CD25587) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 
consistents en realització de cales als elements estructurals de l’edifici  i sondejos 
al subsòl previs a la rehabilitació integral de  l’edifici realitzades a la finca 
ubicada al carrer Mercè 17-19, edifici catalogat d’interès local (nivell de protecció 
B) i inclòs en el catàleg de Patrimoni cultural català, de conformitat amb 
l’Ordenança Fiscal 2.1. per a l’any 2017; CONCEDIR a la Sociedad Inmobiliaria 
Camuela España SLU, una bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de 
construccions, instal·lacions i obres generada per l’admissió del comunicat diferit, 
per les obres realitzades a l’esmentada finca, atès que s’ajusta a l’establert en 
l’article 7è.B2 de l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la 
bonificació i a la seva quantia. D’aquesta manera, la quota de l’Impost sobre 
instal·lacions, construccions i obres ascendeix a 979,78 euros. Pel que fa a la 
realització de les obres, es redueix en un 50%, la qual cosa representa una 
bonificació de 489.89 euros, quedant només obligat a pagar 489.89 euros. 
DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
12.- (01-2018LL02998) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

a realitzar consistents en la instal·lació d’ascensor a l’ull central de l’escala, 
modificació del primer tram d’escala comunitària i adequació d’instal·lació 
elèctrica d’edifici de PB+Ppal+3PP+PÀtic a un edifici catalogat d’interès local 
(nivell de protecció B) ubicat al carrer Sant Pere Més Baix 61, de conformitat amb 
l’Ordenança Fiscal 2.1. per a l’any 2018. CONCEDIR a la Comunitat De 
Propietaris de Sant Pere Més Baix 61, una bonificació del 50% sobre la quota de 
l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada per l’admissió de la 
llicència d’obres a realitzar en un edifici catalogat d’interès local amb nivell de 
protecció B, al carrer Sant Pere Més Baix 61, atès que s’ajusta a l’establert a 
l’article 7è.1.B2 de l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la 
bonificació i la seva quantia. D’aquesta manera la quota de l’Impost sobre 
instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 2.564,638 euros, es redueix 
en un 50%, la qual cosa representa una bonificació de 1.282,19 euros, quedant 
només obligat a pagar 1.282,19 euros per aquest concepte. DONAR trasllat a 
l’institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
13.- (02-2015LL33270) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 

obres de la rehabilitació i reforma de la Casa Burés, als terrenys situats al carrer 
Ausias Marc número 30-32 i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 
2016, CONCEDIR a Casa Bures Residencial, SL la bonificació del 50% sobre la 
quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la 
concessió de la llicència, de 21 de gener de 2016 (exp. 02-2015LL33270), per a 
les obres de la rehabilitació i reforma de la Casa Burés; donat que s’ajusta a allò 
establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que les obres s’executen 
en un edifici catalogat d’interès local, inclòs en el catàleg del Patrimoni cultural 
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català (nivell de protecció B); i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda 
als efectes pertinents. 

 
14.- (H124-2019-0002/04-2016CI34885) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat 

municipal de les obres de reforma i adequació de la planta tercera de l’Hospital de 
Barcelona, amb substitució de les fusteries exteriors d’aquesta planta, situat a 
l’Avinguda Diagonal, 658-660; i de conformitat amb l’article 7 de l’Ordenança 
Fiscal 2.1 reguladora de l’ICIO; CONCEDIR a SCIAS Hospital Clínic de 
Barcelona la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres generada pel comunicat d’obres nº: 04-2016CI34885 atès 
que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que 
les obres de reforma i adequació de la planta tercera de l’Hospital de Barcelona, 
amb substitució de les fusteries exteriors es duen a terme per part d’una entitat 
sense ànim de lucre; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents. 

 
15.- (05-2018LL37131) ACORDAR la declaració d’interès especial o utilitat municipal de les 

obres de restauració de la façana principal i de la cúpula de l’edifici entre 
mitgeres, ubicat a la plaça Francesc Macià, número 3, que es realitzen a l’empara 
de la llicència atorgada a l’expedient 05-2018LL37131, perquè les esmentades 
obres reporten beneficis objectius a la ciutat i acompleixen una indiscutible funció 
social i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent l’any 2018, 
CONCEDIR a Inmobiliaria Convenio SA, entitat identificada amb NIF 
A08140964, la bonificació del 35% de la quota de l’Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres meritat per la realització de les esmentades obres atès que, 
segons es desprèn dels antecedents que obren en aquesta Administració, aquestes 
obres s’ajusten a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança fiscal, en 
afectar a un edifici urbanísticament protegit amb nivell “C”, segons el Pla 
Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic. D’aquesta manera, la quota de 
l’impost que ascendeix a 6.393,72,00 euros i que ha estat abonada per la 
interessada mitjançant l’autoliquidació LV201832155227689, es redueix en un 
35%, la qual cosa representa una bonificació de 2.237,80 euros, quedant només 
obligada a pagar 4.155,92 euros; APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost 
total de l’obra que resulti de la inspecció final de l’obra i DONAR trasllat a 
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
16.- (05-2019CI05136) DENEGAR  al Consolat General de Italia a Barcelona la sol·licitud de 

bonificació del 70% presentada el 12 de desembre de 2018, sobre la quota de 
l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada amb les obres 
emparades pel comunicat immediat tramitat a l’expedient 05-2019CI05136, 
consistents en la reforma interior de la planta 4º de l’edifici existent al carrer 
Aribau 185 per a destinar-lo a seu del consolat, atès que no es donen els requisits 
establerts per gaudir de dita bonificació a l’article 7è, 1, A), A1 de l’ordenança 
fiscal reguladora de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres vigent l’any 
2019, ja que les esmentades obres no s'executen en un terreny qualificat 
urbanísticament com d'equipament, en tractar-se d’una finca qualificada de 13.a), 
això és, zona en densificació urbana intensiva. 

 
17.- (06-2016LL11257) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
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obres de rehabilitació de la casa Vicens per destinar-la a casa museu, als terrenys 
situats al carrer Carolines número 18-22 i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 
2.1 de l’any 2016, CONCEDIR a Casa Vicens Gaudí Socimi, SAU la bonificació 
del 95% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres 
generada per la concessió de la llicència, de 9 de setembre de 2016 (exp. 06-
2016LL11257) a la part amb protecció; donat s’ajusta a allò establert en l’article 
7è de l’esmentada ordenança, en tant que es d’obres en edifici declarat monument 
d’interès nacional (nivell de protecció A) per a la seva rehabilitació i destinació a 
casa museu; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents. 

 
18.- (06-2017LL43694) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 

obres consistents en l’ampliació d’un equipament docent de la Fundació 
Educativa Vedruna Barcelona, consistent en la construcció d’un cos de PB+2 i un 
altre de PB+5 amb un soterrani comú destinat a pista esportiva. Les plantes sobre 
rasant es destinen a aules i sales de tallers, i de conformitat amb l’Ordenança 
Fiscal 2.1 de l’any 2016, CONCEDIR a la Fundació Educativa Vedruna 
Barcelona la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, de 5 de juliol de 
2018 (exp. núm. 06-2017LL43694); donat s’ajusta a allò establert en l’article 7è 
de l’esmentada ordenança, en tant les obres s’executen en terrenys qualificats com 
a equipament docent d’acord amb la descripció recollida a l’article 212.1 a) de les 
Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, que descriu com a equipament 
docent “els centres docents, públics o privats i annexos esportius”; i DONAR 
trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
19.- (07-2014LL20280) DENEGAR a la Fundació Abat Oliba, de conformitat amb l’Ordenança 

Fiscal 2.1 de l’any 2014, la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost 
d’instal·lacions, construccions i obres, generada per la concessió de la llicència 
d’obres majors de 12 d’agost de 2014, per a l’actuació en els jardins i solars del 
Col·legi Abat Oliba Spínola, a la finca de l’avinguda Mare de Deu de Montserrat, 
86-98. Atès que, no s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada 
ordenança, en tant que la instància de sol·licitud de la bonificació s’ha presentat el 
5 de novembre de 2018, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de 
llicència d’obres, el 4 de juny de 2014, i, en conseqüència, es considera 
extemporània. DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents.  

 
20.- (09-2017LL43027) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 

obres per a la reforma de la masia “Can Carasses” i ampliació de l’edifici existent 
del conjunt de l’equipament Escola Ignasi Iglesias, als terrenys situats al carrer 
Palomar número 52-56 i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 
2018, CONCEDIR a Consorci d’Educació de Barcelona la bonificació del 70% 
sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la 
concessió de la llicència, de 15 de maig de 2018 (exp. 09-2017LL43027); donat 
s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que es 
tracta d’una obra promoguda i executada per iniciativa d’una entitat de caràcter 
públic (consorci), per a la reforma de la masia “Can Carasses” i ampliació de 
l’edifici existent del conjunt de l’equipament Escola Ignasi Iglesias; i DONAR 
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trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 
 
21.- (10-2018CI58101) DECLARAR que les obres de reforma interior de local, sense afectació 

estructural, per implantació d'una acadèmia internacional de nova creació al 
passeig Garcia Faria 75, que han estat objecte del comunicat 10-2018CI58101 
presentat el 14 de novembre de 18 per la Fundació Privada Voramar, no reuneixen 
els requisits necessaris per ser objecte de la bonificació sobre l’Impost de 
Construccions Instal·lacions i Obres contemplada per l’article 7.1 A) A1 de 
l’Ordenança Fiscal 2.1, atès que les esmentades obres  no s’executen en terreny 
qualificat urbanísticament com d’equipament i,  com a conseqüència, DENEGAR 
a la fundació interessada la concessió del benefici fiscal sol·licitat. DONAR 
trasllat d’aquest acord a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. Tot 
això d’acord amb l’informe jurídic de 19 de desembre de 2018 que es dóna per 
reproduït a efectes de motivació. 

 
22.- (10-2018CI59508) DECLARAR que les obres de reforma interior de local, sense afectació 

estructural, per implantació d'una acadèmia internacional de nova creació al 
passeig Garcia Faria 75, que han estat objecte del comunicat 10-2018CI59508 
presentat en data 21 de novembre de 2018 per la Fundació Privada Voramar, no 
reuneixen els requisits necessaris per ser objecte de la bonificació sobre l’Impost 
de Construccions Instal·lacions i Obres contemplada per l’article 7.1 A) A1 de 
l’Ordenança Fiscal 2.1, atès que les esmentades obres no s’executen en terreny 
qualificat urbanísticament com d’equipament i, com a conseqüència, DENEGAR 
a la fundació interessada la concessió del benefici fiscal sol·licitat.  DONAR 
trasllat d’aquest acord a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. Tot 
això d’acord amb l’informe jurídic de 15 de gener de 2019 que es dóna per 
reproduït a efectes de motivació. 

 
23.- (10-2018CI61759) DECLARAR que les obres consistents en ‘actuació en cobertes/terrats, i 

la instal·lació de bastides, ponts penjants i similars’ amb la finalitat de dur a terme 
la reparació de la coberta d’un dels edificis que formen l’Escola Voramar, ubicada 
al carrer Doctor Trueta 131, i que han estat objecte del comunicat 10-
2018CI61759, presentat el 3 de desembre de 2018 per la Fundació Privada 
Voramar, no reuneixen els requisits necessaris per ser objecte de la bonificació 
sobre l’Impost de Construccions Instal·lacions i Obres contemplada per l’article 
7.1 A) A1 de l’Ordenança Fiscal 2.1, atès que les esmentades obres no s’executen 
en terreny qualificat urbanísticament com d’equipament i, com a conseqüència, 
DENEGAR a la fundació interessada la concessió del benefici fiscal sol·licitat.  
DONAR trasllat d’aquest acord a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents. Tot això d’acord amb l’informe jurídic de 21 de gener de 2019 que es 
dóna per reproduït a efectes de motivació. 

 
24.- (10-2018CI61766) DECLARAR que les obres consistents en ‘actuació en façanes, i la 

instal·lació de bastides, ponts penjants i similars’ amb la finalitat de millorar 
l’arrebossat i la pintura exterior de les condicions de l’envolupant de l’edifici 
“Montoya” de l’Escola Voramar del Poblenou, que s’ubica al Doctor Trueta 131, i 
que han estat objecte del comunicat 10-2018CI61766 presentat el 3 de desembre 
de 2018 per la Fundació Privada Voramar, no reuneixen els requisits necessaris 
per ser objecte de la bonificació sobre l’Impost de Construccions Instal·lacions i 
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Obres contemplada per l’article 7.1 A) A1 de l’Ordenança Fiscal 2.1, atès que les 
esmentades obres no s’executen en terreny qualificat urbanísticament com 
d’equipament i,  com a conseqüència, DENEGAR a la fundació interessada la 
concessió del benefici fiscal sol·licitat. DONAR trasllat d’aquest acord a l’Institut 
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. Tot això d’acord amb l’informe 
jurídic de 21 de gener de 2019 que es dóna per reproduït a efectes de motivació. 

 
25.- (10-2018CI63078) DECLARAR d’especial interès o utilitat municipal les obres de “reforma 

interior de locals sense afectar estructura de l’edifici” i “actuació sobre façanes”  
emparades pel comunicat 10-2018CI63078, que es té previst executar a l’Escola 
Joaquim Ruyra, ubicada al carrer Ramon Llull, 377; CONCEDIR al Consorci 
d’Educació de Barcelona la bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost de 
Construccions, Instal·lacions i Obres donat que resulta procedent, d’acord amb 
allò que estableix l’article 7è de l’Ordenança Fiscal 2.1., en tant que les obres es 
realitzen per una entitat de caràcter públic, en sòl qualificat d’equipaments i van 
destinades a un equipament dels inclosos a l’article 212 de les NUPGM, DONAR 
trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
26.- (01-2017LL38781) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

consistents en la modificació de l’accés al pati exterior i la reforma interior de la 
recepció, les cambres higièniques i les sales existents del CEM Can Ricart, així 
com la creació de noves sales del mateix, perquè hi concorren circumstàncies 
socials i es tracta d’un emplaçament que gaudeix qualificació urbanística 
d’equipament. CONCEDIR a Club Lleuresport, representada per Paco Ruano i 
com a entitat gestora del Centre Esportiu Municipal Can Ricart, una bonificació 
del 65% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres 
generada per l’admissió del comunicat diferit d’obres de l’expedient 01-
2017LL38781, atès que s’ajusta a l’establert a l’article 7è.1.A.A1 de l’esmentada 
Ordenança, en relació a l’aplicació de la bonificació i la seva quantia. D’aquesta 
manera la quota de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres que 
ascendeix a 7.956,50 euros, es redueix en un 65%, la qual cosa representa una 
bonificació de 5.171,73 euros, quedant només obligat a pagar 2.784,77 euros per 
aquest concepte. DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents. 

 
Districte de l'Eixample - Districte de Sant Martí 
 

27.- (10BC 2019/036) APROVAR el Projecte executiu d'adaptació a la Instrucció Tècnica de 
Túnels (ITT) i ajustos en les instal·lacions i acabats dels túnels viaris a la plaça de 
les Glòries, 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 de Catalunya; i 
d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte (ITP), l'Informe tècnic de la Direcció 
de Gestió de Projectes de BIMSA i l'Informe Jurídic de BIMSA, que figuren a 
l'expedient administratiu i que aquests efectes es donen per reproduïts; per import 
de 28.969.916,68 euros, el 21% d'IVA inclòs; el qual representa un decrement del 
9,85% respecte el Pressupost de Coneixement per a l’Administració (PCA) 
corresponent a les instal·lacions i acabats del projecte aprovat definitivament  per 
la Comissió d'Ecologia Urbana i Mobilitat en sessió del dia 22 de gener de 2015 
(32.134.924,95 euros el 21% d’IVA) i que consisteix en: l'actualització i ajust de 
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les instal·lacions i acabats dels túnels de Glories a les prescripcions establertes a 
la nova Instrucció Tècnica de Túnels Viaris Urbans de la Ciutat de Barcelona 
(ITT) aprovada definitivament per la Comissió de Govern en sessió del 20 de 
marc de 2016; i PUBLICAR aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB), en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta 
Municipal i al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament. 

 
Districte de l'Eixample 
 

28.- (19PL16686)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per a la 
transformació de La Model i modificació de la fitxa de l’element 254 del Pla 
Especial de Protecció del patrimoni arquitectònic i catàleg del districte de 
l’Eixample; d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LA al públic pel termini d’un mes 
i SOTMETRE-LA al Consell Municipal per a la seva aprovació provisional. 

 
b) Proposicions 
 
 Després d'haver examinat l'anterior relació de propostes d'acords 
decisoris que seran tractades en les sessions de les corresponents Comissions del 
Plenari, la Comissió de Govern els DÓNA la seva conformitat retirant el punt 5 i 
afegint el següent dictamen: 
 
COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA 
 

(E.10.6049.17 )  RESOLDRE, en els termes que resulten de l’informe de la Direcció de 
Patrimoni, que s’adjunta a efectes de motivació, les al·legacions presentades 
en el tràmit d'informació pública del Plec de clàusules reguladores de la 
concessió de l’ús privatiu de domini públic d’una part del conjunt industrial 
protegit situat al carrer de Pellaires núm. 30-38 conegut com Palo Alto, amb la 
finalitat de consolidar el conjunt industrial de Palo Alto com a centre de 
producció artística i cultural, a l’entorn del disseny i la creació de la ciutat, a 
través de la implantació d’una residència d’empreses amb projectes “tractor” i 
la d’una incubadora d’empreses; APROVAR definitivament el Plec de 
clàusules reguladores; definitiva; CONVOCAR la concurrència pública per 
adjudicar la concessió; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes 
les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

 
D) Part d'impuls i control 
 
a) Proposicions / Declaracions de Grup 
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
c) Precs 
d) Preguntes 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
 
E) Mocions 
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III) ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN 
 
 
A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
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 D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS 
INTERNACIONALS 
 

1.- (842/2018)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Xavier De Pedro 
Puente (mat. 76113) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb 
la categoria professional de Tècnic Superior en Gestió, amb destinació al 
Departament d'Integració de Dades de l'Oficina Municipal de Dades de la 
Gerència Municipal, on ocupa el lloc de treball de Tècnic Superior de Gestió 
(22FA1BIBA07), i l’activitat privada per compte propi de consultor informàtic. 
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 al servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per 
canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al 
mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
2.- (6/2018 IMHR) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Gonzalo Pocoví 

Labarra (mat. 11007045) entre la seva activitat municipal com a laboral subrogat 
amb la categoria professional de Gestor d’Administració General, amb destinació 
a l’Oficina d’Habitatge de Sants-Montjuïc de l’Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 4 (80.40.GA.10), 
i l’activitat privada per compte propi com a Tutor de Màster en Intervenció i 
Gestió Ambiental a l’Institut de Formació Continua – IL3, durant el curs 2018-
2019. 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 
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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.- (7/2018 IMHR) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Gonzalo Pocoví 

Labarra (mat. 11007045) entre la seva activitat municipal com a laboral subrogat 
amb la categoria professional de Gestor d’Administració General, amb destinació 
a l’Oficina d’Habitatge de Sants-Montjuïc de l’Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 4 (80.40.GA.10), 
i l’activitat privada per compte propi com a consultor en intervenció socio-
ambiental a l’empresa Cooperativa Espai Ambiental. La dedicació professional 
privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 
l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el 
municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i 
d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc 
de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. 
DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
4.- (416/2018 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada del Sr. Joan Coma Ainsa 

(mat. 3100158) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb 
la categoria professional de Tècnic d’Administració General, amb destinació a la 
Direcció de Promoció Educativa de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona 
d'aquest Ajuntament, desenvolupant el lloc de treball de Director (20.20.GE.10), i 
l’activitat pública com a Professor Associat de la Universitat Autònoma de 
Barcelona per l’any acadèmic 2018-2019 des del 1/09/2018 fins al 31 d'agost de 
2019. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta 
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació 
de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
5.- (450/2018 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Jordi Figaró Volta 

(mat. 3002946) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb la 
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categoria professional de Professor de Música, amb destinació al Conservatori 
Municipal de Música de Barcelona, on ocupa el lloc base de treball de Professor 
de Música, i l’activitat pública com a Professor de Música a l’Escola Superior de 
Música de Catalunya. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es 
contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal 
al servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i 
d’altra normativa aplicable, i en especial amb el compliment de les seves jornades 
i horari de treball a les Escoles de Música de l’Institut Municipal d’Educació de 
Barcelona. La present 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.- (452/2018 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada del Sr. Salvador Parron 

Conus (mat. 3005105) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí 
amb la categoria professional de Professor de Música, amb destinació al 
Conservatori Municipal de Música de Barcelona de l’Institut Municipal 
d’Educació de Barcelona, on ocupa el lloc base de treball de Professor de Música, 
i l’activitat privada per compte d’altri, a la Fundació Conservatori Liceu com a 
Professor de Música. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat 
de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
demés previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. La present 
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.- (467/2018 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maite Utrera 

Carvajal (mat. 3100216), entre la seva activitat municipal com a funcionària 
interina amb la categoria professional d’Educadora d’Escola Bressol, amb 
destinació a l’EBM l’Aliança de l’Institut Municipal d’Educació d'aquest 
Ajuntament, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 5 – 80.50.SE.10, i l’activitat 
privada per compte d’altri a la Fundació Privada Pere Closa i Formació i 
promoció gitanos a Catalunya, com a educadora de reforç escolar. La dedicació 
professional privada haurà de complir amb l’establert en l’article 12.2 de la Llei 
53/1984, de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques així com en l’establert a l’article 12 de la Llei 
21/1987, 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 
l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que 
es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de 
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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.- (474/2018 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Patrícia Castany 

Gimeno (mat. 3100246), entre la seva activitat municipal com a funcionària 
interina amb la categoria professional d’Educadora d’Escola Bressol, amb 
destinació a l’EBM l’Esquirol de l’Institut Municipal d’Educació d'aquest 
Ajuntament, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 5 – 80.50.SE.10, i l’activitat 
privada per compte d’altri a la Fundació Privada Idea, com a Educadora Social. 
La dedicació professional privada haurà de complir amb l’establert en l’article 
12.2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal al 
servei de les Administracions Públiques així com en l’establert a l’article 12 de la 
Llei 21/1987, 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 
l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que 
es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per 
canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al 
mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
9.- (28/2019 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada del Sr. Xavier Criado 

Samora (mat. 3004181) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí 
amb la categoria professional de Professor de Música, amb destinació a l’Escola 
Municipal de Música de l’Eixample de l’Institut Municipal d’Educació de 
Barcelona, on ocupa el lloc base de treball de Professor de Música, i l’activitat 
privada per compta propi, com a músic. La dedicació professional privada haurà 
de complir amb l’establert en l’article 12.2 de la Llei 53/1984, així com en 
l’establert a l’article 12 de la Llei 21/1987, i haurà de desenvolupar-se en horari 
no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 
l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que 
es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per 
canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al 
mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
10.- (29/2019 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Albert Santiago 

Santiago (mat. 3005583) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí 
amb la categoria professional de Professor de Música, amb destinació a l’Escola 
Municipal de Música de l’Eixample de l’Institut Municipal d’Educació de 
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Barcelona, on ocupa el lloc base de treball de Professor de Música, i l’activitat 
privada per compte d’altri, al Colegio Hermanos Sagrado Corazón com a 
Professor de Música. La dedicació professional privada haurà de complir amb 
l’establert en l’article 12.2 de la Llei 53/1984, així com en l’establert a l’article 12 
de la Llei 21/1987 i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el 
municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i 
d’altra normativa aplicable. La present 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.- (2018_rh_18) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Michel Socoró 

Carrié (mat. 50760) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera 
amb la categoria professional de Tècnic Superior en Psicologia amb destinació als 
centres CDIAPS-Eipis del Districte de Ciutat Vella de l’ Institut Municipal de 
Persones amb Discapacitat, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 3 (80.30.SS.20), 
i l’activitat privada per compte propi de psicoteràpia d’adults i família. 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 al servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per 
canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al 
mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
12.- (434/19)  INICIAR l'expedient que té per objecte la contractació dels serveis 

d’assessorament, assistència, representació i defensa en judici davant dels jutjats i 
tribunals dels ordres jurisdiccionals civil, penal, contenciós administratiu i social, 
i serveis de representació i defensa davant d’òrgans i tribunals administratius i 
constitucionals, amb núm. de contracte 19001424, mitjançant tramitació ordinària, 
amb la utilització del procediment obert, amb un valor estimat de 673.968,71 
euros i amb un pressupost total de licitació de 370.682,78 euros, IVA inclòs, 
determinat en funció de preus unitaris, distribuït en els següents lots: Lot 1: Civil, 
Mercantil i Concursal, per un import de 48.400,00 euros IVA inclòs; Lot 2: 
Social, per un import de 80.282,78 euros IVA inclòs; Lot 3: Penal, Tribunal de 
Comptes i d’altres òrgans administratius, per un import de 121.000,00 euros IVA 
inclòs; Lot 4: Contenciós administratiu i d’altres òrgans administratius, per un 
import de 121.000,00 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 
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partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest document amb el següent 
desglossament: pressupost net 306.349,40 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i 
import de l'IVA de 64.333,38 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat 
i suficient en el/s pressupost/os posteriors a l’actual. DONAR compte d’aquest 
contracte  a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció. 

 
13.- (0025/17)  PRORROGAR per un període comprès des del 2 de maig de 2019 fins 

l’1 de maig de 2021, el contracte 16005829-002 que té per objecte el servei de 
producció de peces multimèdia, audiovisuals i fotografies, per donar suport a la 
Direcció de Comunicació de l'Ajuntament de Barcelona, adjudicat a l'empresa 
Goroka Contents SL, amb CIF B63764476, per un import total d'1.452.000,00 
euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes, i la conformitat del contractista, 
incorporat en l'expedient.  AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import d'1.452.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les 
partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest document, condicionat a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici posterior a 
l'actual. DONAR compte d'aquesta Resolució a la Comissió de Presidència, Drets 
de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
14.- (0279/19)  APROVAR el Model de Protocol de Memoràndum d’Entesa amb centres 

d’innovació (i.lab) per establir les àrees generals de col·laboració, tipus 
d’activitats per posar-la en pràctica i les vies per assegurar la comunicació i 
coordinació entre les parts. FACULTAR la comissionada de Tecnologia i 
Innovació Digital, Sra. Francesca Bria, per a la formalització dels convenis 
específics que es desenvolupin en aplicació d’aquest model. DONAR compte a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció. 

 
15.- (389/19)  APROVAR el Conveni de col·laboració entre el Consorci Administració 

Oberta de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona pel traspàs del sistema 
d’identificació i signatura digital al mòbil-(mobileID). FACULTAR l’lm. Sr. 
Gerardo Pisarello Prados, Primer Tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de 
Barcelona, per a la signatura de l’esmentat acord, així com la de tots aquells 
documents que se’n puguin derivar. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
16.- (EM 2019-03/07) CONSTITUIR el grup de treball per a l’establiment del sistema de 

supervisió contínua de les entitats dependents de l’Ajuntament de Barcelona, de 
conformitat amb l’article 81.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic i els articles 71 i 75 de la Llei 1/2006, de 13 de març, per la qual 
es regula el règim especial del municipi de Barcelona. DESIGNAR com a 
membres les persones titulars de les Gerències i òrgans directius següents, les 
quals podran delegar la seva assistència: - Gerència Municipal, - Gerència de 
Presidència i Economia, - Gerència d’Ecologia Urbana, - Secretaria General, - 
Intervenció General, - Direcció de Serveis Jurídics, - Direcció d’Empreses, 
Entitats Municipals i Recursos, que assumirà les tasques de suport al 
funcionament del Grup de Treball. També podran assistir a les sessions del Grup 
de Treball les persones designades per la Gerència Municipal. PUBLICAR a la 
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gaseta municipal aquest acord. 
  
 

17.-   INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en 
el document de 14 de març de 2019. 

 
18.- (2019/23)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

i Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals SA per la realització del Projecte 
Programa Televisiu Revolució 4.0., dirigit a visibilitzar l'ecosistema emprenedor 
de Barcelona, a través dels principals agents públics i privats, que instrumenta 
l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter 
excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la Normativa general 
reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 
50.000,00 euros que representa el 16,65% del projecte; DECLARAR la no-
inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en 
l'informe que consta a l'expedient; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
50.000,00 euros amb càrrec a la partida corresponent del pressupost de l'any 2019; 
REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en un termini no superior a tres 
mesos a comptar des de la finalització de l'activitat subvencionada, presenti la 
justificació de l'aplicació dels fons rebuts; FACULTAR el Primer Tinent 
d'Alcaldia, Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni; 
DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

 
19.- (3–037/2019) APROVAR l’expedient núm. 3-037/2019 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018 per a l’exercici 2019, per import de 
3.609.384,23 euros, per fer front a les diverses actuacions inversores, de l’Institut 
Municipal d’Urbanisme, que van ser informades en Comissió de Govern de 28 de 
febrer de 2019, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 
19022691; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal 

 
20.- (3–039/2019) APROVAR l’expedient núm. 3-039/2019 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018 per a l’exercici 2019, d’import 
1.205.150,99 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. 19030191; i 
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I 
TRANSPARÈNCIA 
 

21.- (18005114 (0013/19) INICIAR l'expedient per a la contractació del servei per a la gestió, 
l’elaboració i emissió de les propostes d’informes d’arrelament social, necessàries 
per a l’autorització de residència temporal per raons d’arrelament, que es tramiten 
davant de la Generalitat; oferir informació i assessorament sobre qüestions 



 

Ref:CG 10/19 
v.  14- 3- 2019 
 12: 36 

35 

específiques, relatives a la tramitació dels informes d’arrelament social i altres 
qüestions relacionades en matèria d’estrangeria i en les tasques per gestionar, 
elaborar i tramitar el Document municipal de veïnatge, amb núm. de contracte 
18005114, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment 
obert, amb un pressupost base de licitació de 675.033,40 euros (IVA inclòs) i un 
valor estimat d'1.232.959,44 euros; APROVAR les actuacions preparatòries 
efectuades, el plec de clàusules administratives particulars, el plec de 
prescripcions tècniques reguladors del contracte i documentació annexos; 
CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada 
quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest 
mateix document amb el següent desglossament: pressupost net 557.878,84 euros 
i import de l'IVA de 117.154,56 euros; condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l'execució 
d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció. 

 
22.- (0375/19)  APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Institut per a la Cultura 

Democràtica a l’Era Digital, NIF G62138946, i l’Ajuntament de Barcelona per la 
Bústia Ètica i de Bon Govern. FACULTAR a l’Im. Sr. Jaume Asens Llodrà, 
Tercer Tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de 
l’esmentat acord, així com la de tots aquells documents que se’n puguin derivar. 
DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció. 

 
Districte de Ciutat Vella 
 

23.- (20145002)  ACORDAR la continuïtat del contracte del servei relatiu a la concessió 
per a la gestió del Centre Cívic Barceloneta, contracte número 14C00011, 
adjudicat a Progess SL (Projec.Gestió Serveis Socials SL), NIF B59960526, per 
raó d’interès públic i per tal de garantir la continuïtat dels serveis del Centre Cívic 
Barceloneta, del Districte de Ciutat Vella, de l'1 d'abril al 30 de juny del  2019; 
AUTORITZAR  i DISPOSAR la despesa per un import màxim de  97.118,96 
euros, a càrrec del Pressupost de 2019, en concepte de subvenció màxima per 
mantenir l'equilibri econòmic, aplicació pressupostària D/0601/48998/33711, a 
favor de Progess SL (Projec. Gestió Serveis Socials SL), NIF B59960526; 
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  
continuïtat del contracte a les dependències del Districte de Ciutat Vella; 
DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
 

24.- (20145003)  ACORDAR la continuïtat del  contracte del servei relatiu a la  concessió 
per a la gestió de serveis públics de dinamització i promoció de la gent gran del 
Districte de Ciutat Vella i per a la gestió dels casals municipals de gent gran: 
Josep Trueta, Pati Llimona, Josep Tarradellas, Comerç i Mediterrània, contracte 
número 14C00007, adjudicat a Esport3 Serveis Alternatius SL, NIF B62068713, 
per raó d’interès públic i per tal de garantir la continuïtat dels serveis dels 
diferents casals de gent gran del Districte de Ciutat Vella,  des de l'1 d'abril al 30 
de juny del 2019; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import màxim 
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de 138.908,96 euros amb càrrec al Pressupost del 2019 en concepte de subvenció 
màxima per mantenir l'equilibri econòmic, aplicació pressupostària 
D/0601/48999/23232, a favor d’Esport3 Serveis Alternatius SL, NIF B62068713. 
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 
continuïtat del contracte a les dependències del Districte de Ciutat Vella. 
DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
 

25.- (20155004)  ACORDAR la continuïtat del contracte del servei relatiu a la concessió 
per a la gestió i explotació del Centre Cívic Drassanes, contracte número 
14C00031, adjudicat a Progess SL (Projec. Gestió Serveis Socials, SL), NIF 
B59960526, per raó d’interès públic i per tal de garantir la continuïtat dels serveis 
del Centre Cívic Drassanes, del Districte de Ciutat Vella, de l'1 d'abril al 30 de 
juny del 2019; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import màxim 
108.964,38 euros en concepte de subvenció màxima per mantenir l'equilibri 
econòmic, aplicació pressupostària D/0601/48998/33711, a favor de Progess SL 
(Projec. Gestió Serveis Socials SL), NIF B59960526; 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 continuïtat  del contracte a les 
dependències del Districte de Ciutat Vella; DONAR-NE compte a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
  

26.- (20155005)  ACORDAR la continuïtat del contracte del servei relatiu a la concessió 
per a la gestió i explotació del Centre Cívic Convent Sant Agustí, contracte 
número 14C00032, adjudicat a Trànsit Projectes SL, NIF B59489351, per raó 
d’interès públic i per tal de garantir la continuïtat dels serveis del Centre Cívic 
Convent Sant Agustí, del Districte de Ciutat Vella, des de l'1 d'abril i fins al 30 de 
juny del 2019; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import màxim de  
97.107,00 euros  a càrrec al Pressupost del 2019 en concepte de subvenció 
màxima per mantenir l'equilibri econòmic, aplicació pressupostària 
D/0601/48998/33711, a favor de Trànsit Projectes SL, NIF B59489351; 
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 
continuïtat del contracte a les dependències del Districte de Ciutat Vella; 
DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
 

27.- (20155006)  ACORDAR la continuïtat del contracte del servei relatiu a la concessió 
per a la gestió i explotació del Centre Cívic Pati Llimona, contracte número 
14C00033, adjudicat a Trànsit Projectes SL, NIF B59489351, per raó d’interès 
públic i per tal de garantir la continuïtat dels serveis del Centre Cívic Pati Llimona 
del Districte de Ciutat Vella, des de l’1 d'abril i fins al 30 de juny de 2019; 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa  per un import màxim de  83.213,83  a 
càrrec al Pressupost del 2019  en concepte de subvenció màxima per mantenir 
l'equilibri econòmic, aplicació pressupostària D/0601/48998/33711, a favor de 
Trànsit Projectes SL, NIF B59489351; 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  continuïtat  del contracte a les dependències del 



 

Ref:CG 10/19 
v.  14- 3- 2019 
 12: 36 

37 

Districte de Ciutat Vella; DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

 
  
Districte de Sants-Montjuïc 
 

28.- (20192004)  APROVAR el conveni a subscriure entre l'Ajuntament de Barcelona-
Districte de Sants-Montjuïc i la Federació Taula d'Esport de la Marina, NIF G-
67058065, del Districte de Sants-Montjuïc, per a la gestió cívica del poliesportiu 
la Marina, equipament de titularitat municipal, ubicat al carrer de l'Energia 21-35, 
del Districte de Sants-Montjuïc, d'acord amb el projecte de gestió presentat; 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa en concepte de subvenció per un import 
de 82.906,53 euros durant la vigència del conveni amb càrrec als pressupostos i 
partides indicades en aquest mateix document, a favor de la Federació Taula 
d'Esport de la Marina, NIF G-67058065, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en la partida número 48903-34211-0603 de l'exercici 
corresponent, per al desenvolupament del projecte de gestió cívica del 
poliesportiu la Marina; ATORGAR una subvenció, mitjançant concessió directa a 
la Federació Taula d'Esport de la Marina, NIF G-67058065, per un import de 
82.906,53 euros durant la vigència del conveni per al desenvolupament del 
projecte de gestió cívica del poliesportiu la Marina, d'acord amb els art. 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; DECLARAR, la no-inclusió en 
procediment de pública concurrència per les raons justificades a l'informe que 
consta a l'expedient; REQUERIR l'entitat gestora per tal que, en el termini de 5 
dies hàbils, comparegui a les dependències municipals per la signatura del 
conveni de formalització de la gestió cívica; REQUERIR l'entitat gestora per tal 
que, en el termini màxim de 3 mesos de la data de finalització de l'activitat, 
presenti justificació amb un compte justificatiu que haurà d'incloure la memòria 
d'actuació i memòria justificativa del cost total del projecte; FACULTAR, per a la 
seva signatura a la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, Regidora del Districte de 
Sants-Montjuïc i DONAR-NE compte a la Comissió de de Drets Socials, Cultura i 
Esports. 

 
Districte de Nou Barris 
 

29.- (08/20180083) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 
i l’entitat Cívic Iniciatives Sociales y Empleo, Centro de Iniciativas del 
voluntariado ciudadano de Barcelona, amb NIF G59335166, per al 
desenvolupament del Projecte Nou Barris Conviu, que instrumenta  l'atorgament 
d'una subvenció excepcional, mitjançant concessió directa, per un import de 
320.000,00 euros, equivalent al 80% del cost total del projecte (400.000,00 euros) 
i una durada fins al 30 de setembre de 2020, de conformitat amb els articles 
22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 
6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament 
de Barcelona, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 320.000,00 euros, 
essent per l’any 2019 l’import de 190.000,00 euros (130.000,00 a càrrec de la 
partida 489.03-232.61-06-08 i 60.000,00 euros a càrrec de la partida 489.03-
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153.61-06.08) i per l’any 2020 l’import de 130.000,00 a càrrec de la partida 
489.03-232.61-06.08, a favor de l’entitat Cívic Iniciatives Sociales y Empleo, 
Centro de Iniciativas del voluntariado ciudadano de Barcelona, amb NIF 
G59335166, per subvencionar l'execució del projecte esmentat. DECLARAR la 
no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic justificades a 
l’informe que consta a l’expedient. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, 
en el termini màxim de 3 mesos a partir de la data de finalització del projecte 
subvencionat, presenti la justificació de la subvenció rebuda en els termes fitxats 
al conveni. FACULTAR per a la signatura de l'esmentat conveni la Ima. Sra. 
Janet Sanz Cid, Regidora del Districte de Nou Barris. DONAR-NE compte a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
Districte de Sant Andreu 
 

30.- (09-CONV-588/19) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 
-Districte de Sant Andreu- i la Federació d’Entitats Sòcio-Culturals Espai 30, per 
a la realització del projecte sociocultural “Espai 30-La Sagrera”, al Districte de 
Sant Andreu, amb durada des de la signatura del conveni fins el 31 de desembre 
de 2020. ATORGAR una subvenció extraordinària mitjançant concessió directa, a 
favor de Federació d’Entitats Sòcio-Culturals Espai 30 amb NIF G66694209, per 
un import de 43.738,72 euros, per a l’anualitat 2019 i de 43.738,72 euros per a 
l’anualitat 2020, equivalent al 74,74% del cost total del projecte, d’acord amb 
l’establert als articles 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 de 
l’Ajuntament; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 87.477,44 euros, 
desglossada en 43.738,72 euros per la pròrroga del pressupost general de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018 per a l’exercici 2019 i 43.738,72 
euros per a l’exercici 2020 i amb càrrec a la partida 48903/92416, condicionat a 
l’existència de crèdit suficient i adequat pel pressupost posterior a l’actual. 
REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, abans del 31 de març de 2020, 
presenti la justificació dels fons rebuts, mitjançant un compte justificatiu 
simplificat, d’acord amb el què estableix l’article 10è de la Normativa general de 
subvencions de l’Ajuntament de Barcelona. FACULTAR la regidora del Districte 
de Sant Andreu, Ima. Sra. Laia Ortiz i Castellví, per a la signatura de l’esmentat 
conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat 
i Prevenció. 

 
 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 

31.- (BC 2019/033) APROVAR inicialment el Segon Projecte Constructiu Base de carrils 
bicicleta de la ciutat de Barcelona. Millores i connexions. Xarxa secundària, 
d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte, que figura a 
l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un 
import de 9.384.304,43 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 (TRLMRLC); i SOTMETRE'L a informació pública durant un termini 
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de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més 
circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les 
al·legacions pertinents. 

 
32.- (2016 SD 0156 PB) APROVAR definitivament el Conveni de col·laboració entre 

l’Ajuntament de Barcelona i Endesa Distribución Electrica, SLU pel 
desenvolupament de la nova extensió de la xarxa prevista en el Pla Especial 
d’Infraestructures de la Marina del Prat Vermell de la Modificació del Pla General 
Metropolità (aprovada definitivament per la Subcomissió d’Urbanisme del 
municipi de Barcelona en sessió del 2 d’octubre de 2006 (DOGC de 24 de 
novembre de 2006) per un import de 10.321.469,38 euros (21% IVA inclòs) amb 
el benentès que, els compromisos adquirits en el mateix formen part dels costos 
d’urbanització de tot l’àmbit abans referit tal i com s’estableix en el Pla Especial 
d’Infraestructures, aprovat definitivament per acord del Plenari del Consell 
Municipal en sessió del dia 25 de gener de 2019, la gestió i execució dels quals 
serà portada a terme per l’Institut Municipal d’urbanisme d’acord amb les 
atribucions establertes en el seu objecte social. FACULTAR en el Gerent 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Jordi Campillo Gámez, la signatura del 
present conveni i dels actes que es derivin amb el benentès que el desplegament 
del seu contingut queda supeditat a l’executivitat del Pla Especial que, al seu torn, 
es troba condicionada a l’aprovació definitiva, per part de la Subcomissió 
d’Urbanisme del municipi de Barcelona, de l’expedient relatiu a la MPGM per a 
l’ajust del Pla de la Marina del Prat Vermell, a la zona Franca, d’iniciativa 
municipal i a la seva publicació al Diari oficial corresponent. TRAMETRE una 
còpia compulsada del conveni signat a la Direcció General de Relacions 
Institucionals i al Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i 
Transparència, en compliment de l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 
de procediment administratiu de Catalunya, en redacció donada per la Llei 
16/2015 i de conformitat amb l’article 309.1 del ROAS. NOTIFICAR el present 
acord als interessats als efectes corresponents. DONAR-NE compte a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
Districte de Ciutat Vella 
 

33.- (19PL16666)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a l'ajust d'alineacions de 
l'avinguda de les Drassanes al Portal de La Pau; d’iniciativa municipal; 
EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; SOTMETRE’L al Consell 
Municipal per a la seva aprovació definitiva; i DONAR-NE compte a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
34.- (19PL16687)  SUSPENDRE l’aprovació inicial, de conformitat amb l’article 89.2 del 

Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), del 
Pla Especial Urbanístic per a un centre residencial per a gent gran, situat al carrer 
Ginebra 4; promogut per Llonguering S.L., atesa l’existència de deficiències 
d’acord amb els fonaments indicats a l’informe de la Direcció de Serveis de 
Planejament que consta a l’expedient i es dóna per reproduït a efectes de 
motivació; ADVERTIR als promotors del Pla, de conformitat amb l’article 95.1 
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de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, que disposen d’un termini de tres mesos, a comptar 
des del dia següent al de la notificació d’aquest acord, per instar la tramitació del 
planejament de referència d’acord amb allò disposat a l’informe de referència; en 
cas que no ho facin, es declararà la caducitat de l’expedient administratiu i es 
procedirà a l’arxiu de les actuacions i NOTIFICAR el present acord als promotors 
del Pla. 

 
Districte de l'Eixample 
 

35.- (19SD0022P) APROVAR la modificació del Projecte Executiu d’Urbanització de la 
finca situada a l’àmbit interior de l’illa situada carrer Casp, 1-13 (aprovat 
definitivament per acord de la Comissió de Govern en sessió de 15 de maig de 
2016 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 20 de juny de 
2016) del Pla del Especial de Millora Urbana de la finca situada a l’àmbit interior 
de l’illa situada carrer Casp, 1-13 (aprovat definitivament pel Plenari del Consell 
Municipal en sessió de 17 de setembre de 201 i publicat al BOPB d'11 d’abril de 
2011) promogut per Societat Casp 1-13 Barcelona, SL per un import de 
580.660,03 euros (PEC), el 21% de l’impost sobre el valor afegit (IVA) inclòs, 
d’acord amb les condicions que consten a l’informe de conformitat tècnica (ITP) 
de 7 de febrer de 2019 amb classificació B, que consta a l’expedient i que es dóna 
per reproduït, de conformitat amb 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 el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de la província.  
NOTIFICAR-LO als interessats en aquest procediment. DONAR-NE compte a la 
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
36.- (2BC 2018/129) APROVAR definitivament el Projecte d’adequació interior i reforma per 

al nou servei d’espai de cures i direcció de salut al carrer Viladomat 127, al 
Districte de l’Eixample de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb 
l’informe de Conformitat Tècnica del Projecte que figura a l’expedient 
administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 
744.747,46 euros, IVA del 21% 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 de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al 
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. 

 
37.- (2BC 2018/130) APROVAR definitivament el Projecte d’adequació interior per al nou 

servei d’atenció a la dependència (zona 1), Ciutat Vella, Sants, Les Corts i Sarrià, 
al carrer Viladomat 127 de Barcelona, del Districte de l’Eixample, d’iniciativa 
municipal, d’acord amb l’informe de Conformitat Tècnica del Projecte que figura 
a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, amb un 
pressupost de 509.124,02 euros, IVA del 21% 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 de Barcelona (BOPB), a la Gaseta 
Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. 
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38.- (2BC 2018/014) APROVAR inicialment el Projecte executiu de la reforma i adequació 

d’un local per als serveis d’intervenció social, en l’espai públic al carrer Casp, 
126, al Districte de l’Eixample de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb 
l’Informe de Conformitat Tècnica del Projecte que figura a l’expedient 
administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost 
d'1.330.017,50 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord 
amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; 
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 
 

39.- (7BD 2016/146) APROVAR definitivament l’Adaptació del Projecte executiu i estudi 
bàsic de seguretat i salut d’arranjament de l’espai lliure situat al carrer Alguer 33-
35, al barri del Carmel, 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 un pressupost de 
280.155,83 euros el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d'acord amb 
allò que preveu l'article 72 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; PUBLICAR aquest 
acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta 
Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i DONAR-NE compte a la 
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
40.- (18 SD 0082 PU) APROVAR definitivament, el Projecte executiu d’urbanització dels 

entorns del Mercat de la Vall d’Hebron de l’àmbit de la Modificació de Pla 
General Metropolità  per la Remodelació del Mercat de la Vall d’Hebron aprovat 
definitivament per la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona de 27 de juliol de 
2016 (publicat als efectes de la seva executivitat al DOGC del 19 de setembre de 
2016), d’iniciativa municipal, promogut per l’Institut Municipal de Mercats de 
Barcelona; d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (ITP amb qualificació B) 
de 19 d’octubre de 2018 i amb l’informe d’Auditoria de setembre de 2018 que 
figuren a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es donen per reproduïts, 
amb pressupost de 2.477.750,46 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 el present acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i en un dels diaris de major circulació de la província. COMUNICAR-
HO a les dependències interessades en aquest procediment. DONAR-NE compte 
a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
Districte de Sant Andreu 
 

41.- (18SD0199 PU) APROVAR definitivament, la modificació del Projecte d’Urbanització 
del Pla de Millora Urbana del Sector entorn Sagrera PAU 1 i PAU 2, aprovat per 
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acord de la Comissió de Govern de 19 de juliol de 2012 (publicat al BOP de 18 de 
setembre de 2012) en relació amb la Separata corresponent als àmbits A i D 
(parcial) que té per objecte el Projecte constructiu d’urbanització dels carrers Gran 
de la Sagrera Garcilaso i Berenguer de Palou entre els carrers de Costa Rica i 
Ferran Turné (PAU 1 parcial), el qual Projecte d’urbanització desenvolupa el 
l’esmentat PMU del sector entorn Sagrera, aprovat pel Plenari del Consell 
Municipal en sessió de 30 de novembre de 2007 (publicat als efectes de la seva 
executivitat  al BOP de 26 de desembre de 2007), tot això d’acord amb l’Informe 
Tècnic del Projecte (ITP amb qualificació B) de 26 de novembre de 2018 que 
figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, 
amb pressupost de 6.212.046,95 euros (21% IVA inclòs) amb la finalitat 
d’adequar el projecte a la normativa tècnica vigent i als nous plecs de condicions 
tècniques dels diferents REP’s responsables d’Espai Públic, 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 el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en 
un dels diaris de major circulació de la província. COMUNICAR-HO a les 
dependències interessades en aquest procediment. DONAR-NE compte a la 
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
42.- (19PL16665)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels 
habitatges dotacionals i els equipaments a la carretera de Ribes 53-65, Trinitat 
Vella, Districte de Sant Andreu; promogut per l’Institut Municipal de l’Habitatge 
i Rehabilitació de Barcelona; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; 
SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i 
DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
b) Mocions 
 
 
 No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió 
a les dotze hores. 


