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Ref:CG 12/19 
 

 A la Sala nova de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de 
Barcelona, el dia 28 de març de 2019 s'hi reuneix la Comissió de Govern en sessió 
ordinària, sota la presidència de la Ima. Sra. Tinenta d’Alcaldia,  Janet Sanz Cid 
en substitució de l’Excma. Sra. Alcaldessa Ada Colau Ballano. Hi concorren els 
Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. Regidores, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom 
Cabau, Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal Lago, Josep Ma. Montaner 
Martorell 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 i Jaume Asens Llodrà i la Ima. Sra. Tinenta d’Alcaldia, Laia 
Ortiz Castellví. 
 
 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. 
 
 
 
A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
 Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 21 de març de 
2019, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i 
S'APROVA. 
 
 
B) Part Informativa 
 
a) Despatx d'ofici 
 

En compliment dels Decrets d’Alcaldia, de 13 i 25 de juny de 2015, ES 
COMUNIQUEN les resolucions següents: 

 
ÀREA D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS 
INTERNACIONALS 
 

1.- IMI  (19000038) Resolució del Gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica de 
Barcelona, de 7 de març de 2019, que ADJUDICA mitjançant procediment 
negociat sense publicitat, tramitació ordinària, regulació harmonitzada, a favor de 
l’empresa IBM Internacional Business Machines, SA, per l’adquisició i 
actualització de programari IBM dels entorns distribuïts i Host i manteniment de 
llicències, en modalitat ELA, per un pressupost total d’adjudicació de 
5.298.106,00 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 4.378.600,00, amb un 
termini màxim d’execució de fins 31 de desembre de 2021. 
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ÀREA DE DRETS SOCIALS 
 

2.- IMEB  (152/18) Resolució de la gerent de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, 
de 18 de desembre de 2018, que INICIA mitjançant procediment obert, tramitació 
ordinària, regulació harmonitzada, el procediment de licitació per l’adjudicació 
del contracte del servei de gestió de l’escola de segones oportunitats, APROVA el 
plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques 
que regularan el contracte i CONVOCA la licitació, per un pressupost total de 
licitació d'1.252.509,29 euros, (IVA inclòs) i amb un valor estimat d'1.853.990,23 
euros i un termini màxim d’execució de 2 anys i 5 mesos. 

 
3.- IMEB  (SUBV10/18) Resolució de la presidenta de l’IMEB, de 28 de desembre de 2018, 

que APROVA el conveni amb la Fundació Bosch i Gimpera per a l’impuls i 
finançament de Barcelona Centre Universitari, i autoritza la despesa  de 48.080,97 
euros amb càrrec al pressupost 2018.  

 
4.- IMEB  (SUBV0718) Resolució de la presidenta de l’IMEB, de 31 de desembre de 2018, 

que APROVA l’addenda al conveni signat el dia 25 de setembre de 2018 amb la 
Fundació Privada BCN Formació Professional i Autoritza l’ampliació de la 
despesa per un import de 100.000,00 euros amb càrrec al pressupost 2018. 

 
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.- (18-P-333)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Héctor Rodal López 
(mat. 7100020) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb la 
categoria professional de Tècnic Superior d’Arquitectura, amb destinació al 
Departament de Valoracions i Suport Tècnic de la Direcció de Serveis de Gestió 
Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme on ocupa el lloc de treball de 
Tècnic 3, i una activitat privada per compte propi: activitat professional 
d’Arquitecte. Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la 
privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’arquitecte, qualsevol 
manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona. La dedicació 
professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal 
vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 
l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que 
es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 
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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.- (248/2019)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Jordi Guerrero 

Nievas (mat. 23325) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera 
de la Guàrdia Urbana de Barcelona, amb la categoria professional d’Inspector GU 
(codi lloc: 25FA2CICD01), i adscrit a la Unitat de Suport Policial (Dia Grup 
Diürn) de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a 
professor a l’Escola de Policia de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
(ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una dedicació de 102 hores en l’any 
2018. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, 
de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les 
Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en 
l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 
2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents en 
l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de 
formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i 
Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a 
l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent 
desenvolupada segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà 
afectar la dedicació a l’activitat municipal. 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. 

 
3.- (703/2018)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Joan Tomàs Acosta 

(mat. 76850) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant 
amb la categoria professional de Tècnic Superior en Enginyeria, amb destinació a 
la Direcció de Coordinació i Projectes Estratègics de la Gerència Municipal, on 
ocupa el lloc de treball de Tècnic Superior d'Enginyeria (22FA1BIBA09), i una 
activitat privada per compte propi d'enginyer. Per tal d'evitar possibles 
coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de 
l’activitat privada d'enginyer, qualsevol manifestació del mateix en el terme 
municipal de Barcelona. La dedicació professional privada no podrà superar la 
meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal 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. 
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4.- (741/2018)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Alberto López 

Pancorbo (mat. 27311) entre la seva activitat municipal com a funcionari de 
carrera amb la categoria professional de Caporal C1 SPEIS (codi lloc: 
18FC1CICD04), i adscrit al Parc de Sant Andreu de la Gerència de Seguretat i 
Prevenció, i l’activitat pública com a professor a l’Escola de Bombers i Protecció 
Civil de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la 
Generalitat de Catalunya amb una dedicació de 134 hores en l’any 2018.  Aquesta 
autorització s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions 
Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats 
del personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la 
Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que 
declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de 
l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de formació 
que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció 
Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament de 
Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada 
segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la 
dedicació a l’activitat municipal. 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. 

 
5.- (800/2018)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Aurora López 

Corduente (mat. 22375) entre la seva activitat municipal com a personal directiu 
amb la categoria professional de Tècnica Superior en Arquitectura, amb 
destinació a la Gerència Adjunta d'Urbanisme de la Gerència d'Ecologia Urbana, 
on ocupa el lloc de treball de Gerent (30CA1CNCD01), i l’activitat pública com a 
Professora associada de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a temps 
parcial i de durada determinada, per al curs acadèmic 2018-2019 des de l'1 de 
setembre de 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. 

 
6.- (837/2018)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Francesc Palau 

Helguera (mat. 26695) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per 
vacant amb la categoria professional de Tècnic Superior en Dret, amb destinació 
al Departament de Serveis Jurídics del Districte de Ciutat Vella, on ocupa el lloc 
de treball de Tècnic Superior en Dret (22FA1BIBA15), i l’activitat privada per 
compte propi d’advocat. No podrà ostentar, per sí mateix o mitjançant substitut, la 
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representació i defensa d'interessos contraris als de la Corporació Municipal ni 
tampoc podrà assessorar, informar o desenvolupar les activitats pròpies de la 
professió en aquells assumptes o procediments en els que l'Ajuntament o els seus 
Organismes hi tinguin relació. La dedicació professional privada no podrà superar 
la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà 
de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present 
autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 
prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal 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. 

 
7.- (856/2018)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Enric Pagès Gasull 

(mat. 76658) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant 
amb la categoria professional de Tècnic Superior en Arquitectura, amb destinació 
al Departament de Logística i Infraestructures de la Gerència de Seguretat i 
Prevenció, on ocupa el lloc de treball de Tècnic Superior d'Arquitectura 
(22FA1BIBA03), i una activitat privada per compte propi d’arquitecte. Per tal 
d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de 
l’exercici de l’activitat privada d’arquitecte, qualsevol manifestació del mateix en 
el terme municipal de Barcelona. La dedicació professional privada no podrà 
superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i 
haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present 
autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 
prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal 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. 

 
8.- (889/2018)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Eva Magdalena 

Blanco Vives (mat. 77296) entre la seva activitat municipal com a funcionària 
interina per acumulació de tasques amb la categoria professional de Tècnica 
Mitjana en Enginyeria, amb destinació al Departament de Subministrament i 
Estalvi d'Energia de la Gerència de Recursos, on ocupa el lloc de treball de 
Tècnica Mitjana en Enginyeria (20FA2BIBA09), i una activitat privada per 
compte propi com a enginyera. Per tal d'evitar possibles coincidències entre 
l'activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada 
d’enginyeria, qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal de 
Barcelona. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la 
jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
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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.- (908/2018)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Marc Coll Sánchez 

(mat. 25961) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Bomber C1 SPEIS (codi lloc: 16FC1BIBA03), i adscrit 
al Parc de la Zona Franca de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i l’activitat 
pública com a professor a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya 
amb una dedicació de 76 hores en l’any 2018. Aquesta autorització s’empara en 
l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats 
del Personal al Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de 
l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que declara d’interès públic la 
realització habitual de funcions docents en l’àmbit de l'Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola 
de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per 
part del personal que presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 
del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada segons la declaració d’interès 
públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a l’activitat municipal. 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. 

 
10.- (934/2018)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Patricia Giménez 

Vega (mat. 76029) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
vacant amb la categoria professional de Tècnica Mitjana en Arquitectura, amb 
destinació al Departament de Llicències i Inspecció del Districte de Sant Martí, on 
ocupa el lloc de treball de Tècnica Mitjana en Arquitectura (20FA2BIBA05), i 
una activitat privada per compte propi d’arquitectura tècnica. Per tal d'evitar 
possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici 
de l’activitat privada d’arquitectura tècnica qualsevol manifestació de la mateixa 
en el terme municipal de Barcelona. La dedicació professional privada no podrà 
superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i 
haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present 
autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 
prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal 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. 
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11.- (432/2018 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Esther Ribot 

Moliné (mat. 3100308) entre la seva activitat municipal com a funcionària 
interina amb la categoria professional de Professora de Música, amb destinació a 
l’Escola Municipal de Música de Sant Andreu de l’Institut Municipal d’Educació 
de Barcelona, on ocupa el lloc de treball de Professora de Música i l’activitat 
privada per compte d’altri, al Col·legi Montserrat com a Professora de Música, 
fins al 30 de juny de 2019. 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. 

 
12.- (433/2018 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada del Sr. Miguel Angel Dionis 

García (mat. 3000978) entre la seva activitat municipal com a funcionari de 
carrera amb la 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. 

 
13.- (5/2019 IMH) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Salvador Gilabert 

Ferrer (mat. 5100052) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí 
amb la categoria professional d’Auxiliar administratiu, amb destinació al Servei 
de cadastral del Departament de Gestió de Cadastre i Béns Immobles de l’Institut 
Municipal d’Hisenda, on ocupa el lloc de Suport 4 (90.40.GE.20), i una activitat 
privada per compte propi d’arquitecte tècnic per a la realització de projectes de 
façanes i pisos. 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 
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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. 

 
14.- (78/2019 IBE) 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 Sra. 
Laura Cañadas Pla (mat. 32100023) la compatibilitat entre la seva activitat 
municipal com a funcionària interina amb la categoria professional d’Auxiliar, 
amb destinació al Departament d’Administració de l’Institut Barcelona Esports, 
on desenvolupa el lloc de treball de Suport 5 (codi 90.50.GE.10), i el seu càrrec de 
Consellera del Districte de Les Corts, per al qual fou nomenada per Decret de 
l’Alcaldia de 18 de gener de 2016, i el qual exerceix sense dedicació especial 
d’acord amb la resolució del Regidor del Districte amb efectes 21 de gener de 
2019. 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, 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, en 
especial, les establertes en les Normes Reguladores del Funcionament dels 
Districtes. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball o 
per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
15.- (151/2019)  RECTIFICAR per error material, de conformitat amb l’article 109.2 de la 

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, les bases del procés de selecció per a la cobertura de 
60 places d’agent de la Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant 
concurs específic de mobilitat interadministrativa, aprovat per la Comissió de 
Govern, en sessió celebrada el 21 de febrer de 2019, i publicades al BOPB de 27 
de febrer de 2019, i al DOGC núm. 7829, de 13 de març de 2019. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció.  

 
16.- (300/2019)  APROVAR els temaris, de la part comuna, de les convocatòries per a la 

cobertura per concurs oposició, de determinades categories professionals, per 
promoció interna especial, de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR-NE compte a 
la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

 
17.- (18005540-001 (0025/19) LOT 1) PRORROGAR, d’acord amb l’article 29 de la LSCP, per un 

període comprès des de l’1 d’abril de 2019 fins al 31 de maig de 2019, el LOT 1 
del contracte mixt que té per objecte el manteniment dels elements constructius i 
instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals adscrits als 
diferents Districtes i Gerències de l’Ajuntament de Barcelona, amb número 
18005540-001, adjudicat a l'empresa Imesapi SA, amb NIF A28010478, per un 
import total de 335.460,84 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i 
documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa 
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de l'esmentat contracte per un import de 335.460,84 euros, IVA inclòs, amb càrrec 
a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest document. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció. 

 
18.- (18005541-001 (0025/19) LOT 2) PRORROGAR, d’acord amb l’article 29 de la LSCP, per un 

període comprès des de l’1 d’abril de 2019 fins al 31 de maig de 2019, el LOT 2 
del contracte mixt que té per objecte el manteniment dels elements constructius i 
instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals adscrits als 
diferents Districtes i Gerències de l’Ajuntament de Barcelona, amb número 
18005541-001, adjudicat a l'empresa IMESAPI SA, amb NIF A28010478, per un 
import total de 302.519,66 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i 
documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa 
de l'esmentat contracte per un import de 302.519,66 euros, IVA inclòs, amb càrrec 
a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest document. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció. 

 
19.- (18005542-001 (0025/19) LOT 3) PRORROGAR, d’acord amb l’article 29 de la LSCP, per un 

període comprès des de l’1 d’abril de 2019 fins al 31 de maig de 2019, el LOT 3 
del contracte mixt que té per objecte el manteniment dels elements constructius i 
instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals adscrits als 
diferents Districtes i Gerències de l’Ajuntament de Barcelona, amb número 
18005542-001, adjudicat a l'empresa UTE Faus-Miatec Mant. Edif. LOT 3, amb 
NIF U66421553, per un import total de 147.813,51 euros (IVA inclòs), d'acord 
amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 147.813,51 euros, 
IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest 
document. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.  

 
20.- (18005543-001 (0025/19) LOT 4) PRORROGAR, d’acord amb l’article 29 de la LSCP, per un 

període comprès des de l’1 d’abril de 2019 fins al 31 de maig de 2019, el LOT 4 
del contracte mixt que té per objecte el manteniment dels elements constructius i 
instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals adscrits als 
diferents Districtes i Gerències de l’Ajuntament de Barcelona, amb número 
18005543-001, adjudicat a l'empresa Constraula Enginyeria i Obres SAU, amb 
NIF A58142639, per un import total de 215.951,37 euros (IVA inclòs), d'acord 
amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 215.951,37 euros, 
IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest 
document. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 
21.- (18005544-001 (0025/19) LOT 5) PRORROGAR, d’acord amb l’article 29 de la LSCP, per un 

període comprès des de l’1 d’abril de 2019 fins al 31 de maig de 2019, el LOT 5 
del contracte mixt que té per objecte el manteniment dels elements constructius i 
instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals adscrits als 
diferents Districtes i Gerències de l’Ajuntament de Barcelona, amb número 
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18005544-001, adjudicat a l'empresa UTE Constraula-Aldago Mant. LOT5, amb 
NIF U66424086, per un import total de 149.144,43 euros (IVA inclòs), d'acord 
amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 149.144,43 euros, 
IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest 
document. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 
22.- (18005546-001 (0025/19) LOT 6) PRORROGAR, d’acord amb l’article 29 de la LSCP, per un 

període comprès des de l’1 d’abril de 2019 fins al 31 de maig de 2019, el LOT 6 
del contracte mixt que té per objecte el manteniment dels elements constructius i 
instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals adscrits als 
diferents Districtes i Gerències de l’Ajuntament de Barcelona, amb número 
18005546-001, adjudicat a l'empresa Servicios e Instalaciones Aldago SL, amb 
NIF B61563169, per un import total de 127.333,32 euros (IVA inclòs), d'acord 
amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 127.333,32 euros, 
IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest 
document. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 
23.- (18005547-001 (0025/19) LOT 7) nPRORROGAR, d’acord amb l’article 29 de la LSCP, per 

un període comprès des de l’1 d’abril de 2019 fins al 31 de maig de 2019, el LOT 
7 del contracte mixt que té per objecte el manteniment dels elements constructius i 
instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals adscrits als 
diferents Districtes i Gerències de l’Ajuntament de Barcelona, amb número 
18005547-001, adjudicat a l'empresa (UTE Manteniment Edificis - LOT 7) 
Constraula Enginyeria-Instal. Aldago, amb NIF U66424151, per un import total 
de 317.325,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que 
consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 317.325,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides 
i als pressupostos que s'indiquen en aquest document. DONAR-NE compte a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció. 

 
24.- (2019/211)  APROVAR l’acord d'amistat i cooperació entre la ciutat de Yokohama i 

Barcelona per promoure la cooperació recíproca i l'intercanvi per al 
desenvolupament mutu de la Ciutat Intel·ligent (Smart City). DONAR-NE 
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat 
i Prevenció. 

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

el document de 28 de març de 2019. 
 
26.- (8BD 2014/033) COMPLEMENTAR l’acord CG16/23 PR/21, adoptat per la Comissió de 

Govern en data 23 de juny de 2016 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona del 21 de juliol de 2016 –en virtut del qual es va “APROVAR 
definitivament el Projecte executiu del Casal de barri situat a l'illa compresa entre 
els carrers Palamós, Garbí i s'Agaró al barri de Trinitat Nova, al Districte de Nou 
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Barris a 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 de 2.417.226,00 EUR, el 21% de l'impost 
del valor afegit (IVA) inclòs, d'acord amb allò que preveu l'article 235.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de règim local de Catalunya; PUBLICAR aquest acord al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta municipal i al Tauler d'Anuncis 
de l'Ajuntament; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de 
l'actuació”- en l’únic sentit de FER CONSTAR que el projecte esmentat forma 
part de l’Estratègia de Desenvolupament, Urbà, Sostenible i Integrat (EDUSI) Eix 
Besòs, que se emmarca en el Programa Operatiu Pluriregional de Espanya 
(POPE) 2014-2020, i està cofinançat al 50% pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER); i PUBLICAR aquest acord al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta municipal i al Tauler d'anuncis 
de l'Ajuntament. 

 
27.- (8BD 2014/198) COMPLEMENTAR l’acord CG16/11 PR/63, adoptat per la Comissió de 

Govern en data 31 de març de 2016 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona del 21 d’abril de 2016 –en virtut del qual es va “APROVAR 
definitivament el Projecte executiu del Casal de barri de Torre Baró, al Districte 
de Nou Barris a 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’1.375.897,66 EUR, el 
21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, d'acord amb allò que preveu 
l'article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; PUBLICAR aquest 
acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta municipal i al 
Tauler d'anuncis de l'Ajuntament; i ENCARREGAR a la societat municipal 
BIMSA la gestió de l'actuació”- en l’únic sentit de FER CONSTAR que el 
projecte esmentat forma part de l’Estratègia de Desenvolupament, Urbà, 
Sostenible i Integrat (EDUSI) Eix Besòs, que se emmarca en el Programa 
Operatiu Pluriregional de Espanya (POPE) 2014-2020, i està cofinançat al 50% 
pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER); i PUBLICAR aquest 
acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta municipal i al 
Tauler d'anuncis de l'Ajuntament. 

 
28.- (2018-27336) ADQUIRIR, a títol de compravenda, a l’entitat financera Investment 

Asset Management SL (CIF núm. B87065942), l’habitatge situat al carrer 
Vallcivera núm. 11 Semisoterrani A (identificat registralment com finca de la 
secció 1-A núm. 4303 del Registre de la Propietat núm. 13 dels de Barcelona), en 
virtut del dret de tanteig que ostenta l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del 
punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària i de la Disposició addicional setena de la Llei 
4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les 
persones en risc d’exclusió residencial, en el seu punt 3; APROVAR com a preu 
de la compravenda l’import de 58.000,00 euros; LLIURAR a l’Institut Municipal 
de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona la quantitat de 58.000,00 euros, amb 
càrrec a l’obligació reconeguda per l’Institut; ENCARREGANT-LI el pagament 
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de l’esmentada adquisició, així com la gestió i administració de l’esmentat 
habitatge per tal de destinar-lo a habitatge de lloguer social; FORMALITZAR la 
compravenda, prèvia cancel·lació d’aquells gravàmens quin manteniment suposin 
una càrrega econòmica per a la Corporació municipal; i INSCRIURE-LA en el 
Registre de la Propietat. 

 
29.- (DP-2018-27363) ESMENAR, de conformitat amb el que preveu l'article 109.2 de la Llei 

39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, l’error material en l’acord de la Comissió de Govern, 
de 7 de març de 2019, relatiu a l’acceptació, a títol de donació, de la cessió de 
propietat efectuada per la Fundació Familiar Catalana, de les finques registrals 
núms. 6062 i 5700 del Registre de la Propietat núm. 11 dels de Barcelona, en el 
sentit d’excloure la finca cadastral núm. 08900A014001020000GE, per no 
pertànyer la seva titularitat a l’esmentada Fundació. 

 
30.- (DP-2019-27373) MOSTRAR conformitat a la venda del 89,433407% de la finca situada al 

carrer de Llull núm. 46, propietat de l’Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF) en virtut del projecte de reparcel·lació de la Unitat 
d’Actuació núm. 2 de la Modificació puntual del Pla Especial d’Ordenació de la 
Façana Mar de Barcelona al Sector puntual de Carles I i de l’avinguda Icària, 
aprovat definitivament el 28 d’abril de 1999, mitjançant subhasta pública, en els 
termes derivats del conveni signat el 3 d’abril de 2008. 

 
31.- (DP-2019-27404) ACCEPTAR la cessió de l’ús, per un termini de cinquanta anys i amb 

caràcter gratuït, del local comercial ubicat en el núm. 27 del carrer Federico 
García Lorca, planta baixa, propietat de l’Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona (núm. d’Identificació 45-4-110-6000), finca registral 
núm. 2442 del Registre de la Propietat núm. 2 de Barcelona, amb la finalitat de 
destinar-lo a activitats d’entitats del Districte de Nou Barris; i FORMALITZAR la 
cessió en document administratiu. 

 
32.- (DP-2019-27407) CEDIR l’ús a favor de l’Associació Club Lleuresport, amb efectes des de 

l’1 de juliol de 2018 i fins al 31 de desembre de 2019, dels locals següents 
propietat de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació: Local 1 situat al 
carrer de Quito 19 (núm. identificació 3 13 001 0102), Local 2 situat al carrer de 
Quito 19 (núm. identificació 3 13 001 0103), Local 1 situat al carrer Clariana 24 
(núm. identificació 3 13 001 0109), Local 2 situat al carrer de Clariana 24 (núm. 
identificació 3 13 001 0110), i Local 1 situat al carrer de Clariana 26 (núm. 
identificació 3 13 001 0111), amb la finalitat de destinar l’espai al 
desenvolupament del projecte Sinèrgics Baró de Viver Coworking de Retorn 
Social, que té com a objectiu afavorir les iniciatives empresarials i els vincles per 
reforçar el teixit social del barri de Baró de Viver,  d’acord amb les condicions 
reguladores annexes, que s’aproven; SOTMETRE l’expedient a informació 
pública durant un termini de vint dies i, si no s’hi formulen reclamacions o 
al·legacions; TENIR per aprovat definitivament el present acord i 
FORMALITZAR la cessió de l’ús en document administratiu. 

 
33.- (DP-2019-27450) AUTORITZAR a la cooperativa GSIS (Grup Serveis Iniciativa Social) 

SCCL, a gravar el dret real de superfície respecte de la finca de propietat 
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municipal del carrer Ramon Albó núm. 75LI, per a la construcció i gestió d’un 
edifici destinat a Centre Ocupacional per a persones amb disminució intel·lectual, 
constituït per acord del Plenari del Consell Municipal en sessió de 26 de març de 
2010 i formalitzat per escriptures atorgades davant el Notari de Barcelona senyor 
Miguel Alvarez i Angel el 8 de novembre de 2010, amb número de protocol 2.559 
i el 14 de febrer de 2011 (subsanatória), amb número de protocol 205, mitjançant 
la constitució dels dos préstecs amb garantia hipotecària de primer rang 
complementària i compartida entre ambdues entitats següents: 1) amb Caixabank, 
amb una responsabilitat hipotecària limitada a 383.301,50 euros, un tipus d’interès 
del Euribor oficial anual més 3 per cent, comissió d’obertura del 0,50 per cent, i 
un termini màxim d’amortització de 180 mesos amb una carència de capital de 18 
mesos; i 2) amb l’Institut Català de Finances, amb una responsabilitat hipotecària 
limitada a 383.301,50 euros, un tipus d’interès del Euribor a 12 mesos més 3 per 
cent amb revisions anuals, comissió d’obertura del 0,50 per cent i un termini 
màxim d’amortització de 180 mesos amb una carència de principal de 18 mesos; 
crèdits destinats a la finalitat única i exclusiva de finançar les obres de construcció 
del Centre Ocupacional, i d’acord amb les condicions que consten a l'expedient, 
que s’aproven; sense perjudici de la capacitat de l’esmentada cooperativa per a 
dotar-se autònomament de finançament al marge del dret que suara s’autoritza a 
hipotecar, mitjançant hipoteca sobre l’edificació, per import de la part del préstec 
que resulti del major valor certificat de taxació. 

 
34.- (39/2019)  APROVAR el traspàs d’expedients al Pressupost General de 

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2019 per un import de 2.310.734,31 
euros de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, finançats amb crèdits pressupostaris de 
l’any 2019. PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE compte 
a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 
35.- (38 A/2019)  APROVAR la incorporació de l’exercici 2018 per l’exercici 2019  dels 

romanents de crèdit de la Liquidació del Pressupost de 2018, corresponents a 
despeses amb finançament afectat per un import de 490.848,87 euros, de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, donant compliment a l’article 182.3 del 
RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, segons el qual són d’incorporació obligatòria 
al pressupost de l’exercici següent els romanents de crèdit que emparin projectes 
finançats amb ingressos afectats (compromisos concertats). PUBLICAR aquest 
acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i 
Hisenda.  

36.- (38 B/2019)  APROVAR la incorporació de l’exercici 2018 per l’exercici 2019  dels 
romanents de crèdit de la Liquidació del Pressupost de 2018, corresponents a 
despeses amb finançament afectat per un import de 3.621.116,23 euros, de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, donant compliment a l’article 182.3 del 
RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, segons el qual són d’incorporació obligatòria 
al pressupost de l’exercici següent els romanents de crèdit que emparin projectes 
finançats amb ingressos afectats (drets reconeguts). PUBLICAR aquest acord a la 
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Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda.  
 
37.- (38 C/2019)  APROVAR la incorporació de l’exercici 2018 per l’exercici 2019  dels 

romanents de crèdit de la Liquidació del Pressupost de 2018,  per un import de 
3.779.471,57 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, finançats amb el 
Romanent Líquid de Tresoreria positiu de l’any 2018. PUBLICAR aquest acord a 
la Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia  i Hisenda. 

 
38.- (3–053/2019) APROVAR l’expedient núm. 3-053/2019 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 
313.907,26 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. 19031891; i 
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
39.- (3–055/2019) APROVAR l’expedient núm. 3-055/2019 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 
858.777,32 euros, per fer front a les diverses actuacions inversores, de diversos 
executors, informades en Comissió de Govern de 21 de març de 2019, de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 19031791; i 
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
40.- (3–056/2019) APROVAR l’expedient núm. 3-056/2019 de modificacions de crèdit, 

consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018 prorrogat per a l’exercici 2019, 
derivat del conveni de l’Ajuntament de Barcelona amb la Unió Europea, per al 
finançament de despesa corrent del projecte Secur-Cities, en base al compromís 
d’ingressos (CI) comptabilitzat el 14 de febrer de 2019, per un import de 
118.619,99 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 
19031895; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte 
d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 
41.- (3–057/2019) APROVAR l’expedient núm. 3-057/2019 de modificacions de crèdit, 

consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018 prorrogat per a l’exercici 2019, 
provinents de l’aplicació del Romanent de Tresoreria per a despeses amb 
finançament afectat en la liquidació del Pressupost de l’exercici 2018, per 
ingressos provinents de la Generalitat de Catalunya en concepte de fons de foment 
del turisme (FFT), per finançar projectes municipals en matèria de turisme, segons 
acord de la Comissió de Govern de 5 de desembre de 2018, per un import total de 
53.066,73 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 
19031995; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte 
d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 
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42.- (3–058/2019) APROVAR l’expedient núm. 3-058/2019 de modificacions de crèdit, 

consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018 prorrogat per a l’exercici 2019, 
d’acord amb els ingressos provinents de la empresa Cel Urbà SL, per atendre 
despeses derivades del Conveni de mecenatge d’activitats culturals de 30 de 
novembre de 2018, per un import total de 35.990,00 euros, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable 19032095; i PUBLICAR aquest acord a la 
Gaseta Municipal. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i 
Hisenda. 

 
 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 
 

43.- (20080263)  PRORROGAR el contracte número 08004618, d’arrendament de l’edifici 
ubicat al passeig de Sant Joan número 75 de Barcelona, propietat de MRE – III 
Proyecto Tres, SLU de conformitat amb la clàusula tercera de l’esmentat 
contracte, des del 9 d’abril de 2019 fins al 8 d’abril de 2020, en les mateixes 
condicions en què fou concertat l’arrendament. AUTORITZAR i DISPOSAR a 
favor de MRE – III Proyecto Tres, SLU, amb NIF núm. B66783390 la despesa 
d'1.049.472,26 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 20200 23013 0201; dels 
quals 776.599,84 euros, IVA inclòs, corresponen a l’exercici 2019 i 272.872,42 
euros, IVA inclòs, corresponen a l’exercici 2020, condicionats aquests darrers a 
l’existència de crèdit adequat i suficient en el corresponent pressupost. 

 
44.- (20190095)  APROVAR la creació d’un fons extraordinari per ajuts puntuals 

d’urgència social per a famílies amb fills menors de 16 anys, de conformitat amb 
el que disposa la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter 
econòmic, per tal d’oferir a les famílies de Barcelona que es troben en situació de 
vulnerabilitat un recurs econòmic per cobrir les necessitats bàsiques de 
subsistència. L’import total d’aquest fons és d’11.100.000 euros. D’aquesta 
quantitat es reserva la suma d’1.770.000 euros per atorgar ajuts complementaris 
de 100 euros mensuals (800 euros/any) a aquelles famílies perceptores del fons 
que siguin monoparentals. DECLARAR exhaurit el fons creat per acord de la 
Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona de 5 d’abril de 2018 amb el 
mateix concepte. ESTABLIR els requisits, criteris i procediment per atorgar 
aquest fons  als  Annexos I i II que consten a l'expedient. DECLARAR la 
urgència del procediment i, d’acord amb el que estableix l’art. 33 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, reduir a la meitat els terminis que s’estableixen per a la 
seva tramitació. PUBLICAR aquest Acord íntegrament al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal i SOTMETRE'L a informació 
pública per un termini de deu dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la 
publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 
conformitat amb l’article 52 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya. TENIR-LO per 
aprovat definitivament, cas de no haver-se presentat al·legacions durant el període 
d’informació pública. ENCARREGAR la gestió d’aquests ajuts a l’Institut 
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Municipal de Serveis Socials, d’acord amb el que disposa l’art. 10 de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, amb càrrec a les partides 0100 48002 23151 (per a les 
famílies amb menors de 16 anys) i 0100 48004 23151 (per a les famílies 
monoparentals amb fills menors de 16 anys), ambdues del pressupost de l’IMSS 
de l’any 2019. FACULTAR la Gerència d’aquest organisme per a que dicti els 
actes necessaris per la millor concreció i efectivitat d’aquest Acord. 

 
 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I 
TRANSPARÈNCIA 
 

45.- (16006421-001 (0036/19) PRORROGAR per un període comprès des del 23 d’abril de 2019 
fins al 22 d’abril de 2020, el contracte 16006421-001 que té per objecte la 
contractació dels serveis d'atenció i informació a la ciutadania a l'Oficina 
Multiservei d'Atenció Ciutadana (OMAC) i a l'Oficina d'atenció a l'empresa 
(OAE) de l'Ajuntament de Barcelona incorporant objectius d'eficiència social, 
adjudicat a l'empresa Tria Global Services SL, amb NIF B83919506, per un 
import total de 2.407.779,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i 
documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa 
de l'esmentat contracte per un import de 2.407.779,00 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen que s'indica en aquest 
document, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost 
de l'exercici posterior a l'actual. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 
46.- (2019003 – IBE) APROVAR el conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Hisenda, el 

Consell Superior d’Esports, l’Ajuntament de Barcelona i la Federación Española 
de Bádminton, pel que es designa la Comissió interadministrativa gestora de 
l’esdeveniment d’excepcional interès públic “Bádminton World Tour”, d’acord 
amb la disposició addicional octogèsima de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018. 

 
Districte de l'Eixample 
 

47.- (20159202)  ACORDAR la continuïtat del servei del contracte número 15C00001, 
que té per objecte Gestió de serveis públics, modalitat concessió,  del Complex 
esportiu Fort Pienc, pistes poliesportives Joan Miró i platja de l’Eixample del 
Districte de l’Eixample, de l'1 d’abril al 14 de setembre de 2019, per un import de 
80.425,21 euros, d'acord amb l'art 235 a) del ROAS, article 29.4 5è i article 288a) 
de la Llei 9/2017 de la Llei de contractes del Sector públic i el plec de clàusules 
administratives, segons informes que consten a l'expedient. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa a favor de l’Assoc. Esportiva l’Eixample de Barcelona, 
NIF G-08943813, adjudicatària del contracte, amb càrrec al Pressupost/os i 
Partida/es indicades en aquest mateix document. 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 Departament Recursos Interns. DESIGNAR com a responsable del 
contracte a la Sra. Maribel Ujeda. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets 
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Socials, Cultura i Esports. 
 

Districte de Sant Martí 
 

48.- (SJ-19-026)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 
(Districte de Sant Martí), la societat municipal Barcelona de Serveis Municipals, 
SA, l’Institut de Cultura de Barcelona i la Companyia Antigua i Barbuda, SL, per 
la dinamització de la plaça del Fòrum, i FACULTAR l'lm. Sr. Josep Maria 
Montaner i Martorell, regidor del Districte de Sant Martí, per la signatura de 
l'esmentat conveni. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 
 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 

49.- (20190185)  ENCARREGAR a l'empresa Tractament i Selecció Residus SA (TERSA) 
l'execució de les tasques per a dur a terme la gestió dels punts verds de la ciutat de 
Barcelona durant l'any 2019, amb subjecció a les prescripcions generals annexes 
que s'aproven i que seran vigents fins al 31 de desembre de 2019. AUTORITZAR 
i DISPOSAR la despesa per un import de 4.087.039,66 euros amb càrrec al/s 
pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de 
Tractament i Selecció Residus SA, amb NIF A08800880, per fer front a les 
despeses derivades d'aquest encàrrec. PUBLICAR aquest encàrrec al BOPB i la 
Gaseta Municipal de Barcelona. 

 
50.- (19S05325 (0398/19) APROVAR l’encàrrec de gestió a Barcelona Regional, Agència de 

Desenvolupament Urbà, SA per al desenvolupament de les tasques de l’Oficina 
Estratègica de l'Àmbit Litoral. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un 
import de 250.000,00 euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en 
aquest mateix document, a favor de Barcelona Regional, Agencia de 
Desenvolupament Urbà, SA, amb NIF A60453271, per al desenvolupament de les 
tasques de l’Oficina Estratègica de l'Àmbit Litoral. FACULTAR el Gerent 
Municipal per a la seva formalització. PUBLICAR l’esmentat encàrrec al Perfil 
de Contractant, en compliment de l’article 32.6.b de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic. 

 
51.- (20190005)   INICIAR l'expedient per a la contractació de Manteniment i la reparació 

de les instal·lacions i sistemes de regulació del trànsit a la ciutat de Barcelona 
durant el període (octubre 2019-setembre 2021), amb mesures de contractació 
pública sostenible, amb núm. de contracte 18005053, mitjançant tramitació 
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de 
licitació de 10.008.243,72 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 8.601.854,31 
euros, distribuït en els següents lots: - LOT1, per un import de 5.439.482,06 euros 
IVA inclòs; - LOT2, per un import de 4.568.761,66 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 les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest 
mateix document amb el següent desglossament: pressupost net 8.271.275,80 
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euros i import de l'IVA d'1.736.967,92 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. DECLARAR 
la improcedència de la revisió de preus d'acord amb l'establert al PCAP. DONAR-
NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
Districte de Ciutat Vella 
 

52.- (1BC 2016/179) APROVAR inicialment el projecte executiu de millora del Parc de la 
Ciutadella de Barcelona, plaça d’armes, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, 
d’iniciativa municipal, d’acord amb l’informe Tècnic del Projecte (ITP) que 
figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb 
un pressupost de 2.174.898,87 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), i en un dels diaris de més circulació 
de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les 
al·legacions pertinents. 

 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
 

53.- (5BD 2017/113) APROVAR inicialment el Projecte de reforma del Mercat de Vallvidrera 
al carrer dels Reis Catòlics núm. 2, al Districte de Sarrià – Sant Gervasi, adaptat 
als nous requeriments segons estudi acústic del projecte, 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’1.789.975,13 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 (TRLLMRLC) i; SOTMETRE’L a informació pública, durant un 
termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva 
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels 
diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i 
formular-hi les al·legacions pertinents. 

 
54.- (5BC 2017/175) APROVAR definitivament el Projecte executiu per a la millora de 

diversos parcs i jardins de la ciutat de Barcelona. Lot 2 - Parc de l’Oreneta, al 
districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, d’iniciativa municipal, d'acord amb 
l'Informe Tècnic de Projecte (ITP) que figura a l'expedient administratiu i que 
aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost d’1.865.306,35 euros, el 
21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu 
l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; i PUBLICAR 
aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un dels 
diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis 
de l’Ajuntament. 
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Districte de Gràcia 
 

55.- (6BC 2019/073) APROVAR el Projecte modificat del projecte executiu de remodelació de 
l'avinguda Príncep d’Astúries, entre plaça Lesseps i Via Augusta, al districte de 
Gràcia de Barcelona, d’iniciativa municipal, a l'empara de l'article 42 i 43 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats 
i serveis dels ens locals (ROAS) i d'acord amb l'Informe Tècnic de la Direcció 
d’Obra, Informe Tècnic de la Direcció Tècnica d’Infraestructures de BIMSA i 
l’Informe Jurídic de BIMSA, que figuren a l'expedient administratiu i que aquests 
efectes es donen per reproduïts, per un import, que en el cas de ser executat pel 
mateix contractista ascendeix a 3.498.510,84 euros, el 21% d'IVA inclòs, import 
resultant de sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa ofertada per 
l’adjudicatari (3.166.073,16 euros, 21% IVA inclòs) i l’import de les 
modificacions proposades (332.437,68 euros, 21% IVA inclòs), consistents en: 
l'increment d'amidaments a petició dels Responsables de l'Espai Públic afectats, 
augment de desviaments de serveis, canvi de tipus de tapes i arquetes de serveis, 
execució de rampes provisionals per al compliment de requisits exigits per la 
Guardia Urbana en l'execució de desviaments de trànsit, modificació de les 
voreres existents per a permetre el gir dels autobusos i el manteniment del servei, 
afeccions en les instal·lacions de semaforització existents i instal·lació de tres 
cruïlles semaforitzades, amb SAI i repetidor en bàculs, execució de proves 
d'infiltració a petició del REP d'Espais Verds i execució d'un nou pas de vianants 
davant el número 46 a petició del Districte i que representen el 10,50% 
d’increment sobre el contracte signat per l’adjudicatari i del 7,73% d’increment 
sobre l’import màxim de modificació sobre el Pressupost d’Execució per 
Contracte (PEC) aprovat definitivament per la Comissió de Govern en sessió de 
25 de gener de 2018 (4.298.851,18 euros, el 21% d’IVA inclòs); i PUBLICAR 
aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un dels 
diaris dels de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler 
d'Anuncis de l'Ajuntament de Barcelona. 

 
Districte de Sant Martí 
 

56.- (10BD2018136) APROVAR inicialment el Projecte executiu de la reurbanització del 
carrer Alfons el Magnànim des del carrer Cristóbal de Moura fins al carrer Llull, 
al Districte de Sant Martí 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 12.958.353,20 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 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. 

 
57.- (19SD0042P) APROVAR inicialment, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Projecte d’urbanització de l’espai públic, delimitat 
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pels carrers Roc de Boronat, Llull, Llacuna i Ramon Turró, de la U.A.6 del Pla 
Especial de Reforma Interior “Eix Llacuna” dins la MPGM per la renovació de les 
àrees industrials del Poblenou “Districte d'activitats 22@bcn” (aprovat 
definitivament pel Plenari del Consell Municipal en sessió de 25 d'octubre de 
2002) d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (amb classificació B) d'11 de 
març de 2018 promogut per Metrovacesa, SA que figura a l’expedient 
administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 
578.311,86 euros, el 21% de l’impost del valor Afegit (IVA) inclòs, d’acord amb 
el que estableixen els articles 89.6 i 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. SOTMETRE’L al 
tràmit d'informació pública durant el termini d’un mes durant el qual es podrà 
examinar i formular-hi les al·legacions pertinents, mitjançant la inserció de 
l‘acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i en un dels diaris 
de més circulació de Catalunya. NOTIFICAR  el present acord als interessants. 
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 onze hores i trenta minuts. 
 


