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COMISSIÓ DE GOVERN

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 31 D'OCTUBRE DE 2019

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 24 d'octubre de 2019

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (542/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria Luz Cánovas
Delgado (mat. 75065) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per
vacant,  amb  la  categoria  professional  d’Auxiliar  Administrativa,  amb  destinació  a
l’Oficina  d'Atenció  a  les  Gerències  de  la  Gerència  de  Persones  i  Desenvolupament
Organitzatiu,  on  desenvolupa  el  lloc  de  treball  d’Auxiliar  Administrativa
(14FC2BIBA01),  i  el  desenvolupament  del  càrrec  com  a  regidora  de  l’Ajuntament  de
Premià de Mar, exercint el seu càrrec sense dedicació, només per l’assistència efectiva
a les sessions dels òrgans corresponents, d’acord amb el que preveuen els articles 3 i 5
de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les
Administracions Públiques, l'article 3 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d'incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  l'Administració  de  la  Generalitat,  l’article
75 de la  Llei  73/1985,  de  2 d’abril,  Reguladora de les Bases de Règim Local,  i  l'article
323 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret
214/1990 de 30 de juliol. La present autorització restarà sense efecte si es produeix
una variació de les circumstàncies relatives a la mateixa o per expiració del mandat o
renúncia al càrrec electe. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

2. – (609/2019) 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 d’Enginyeria, amb destinació al Departament
d'Estratègia de la Mobilitat de la Gerència de Mobilitat i Infraestructures, on
desenvolupa el lloc de treball de Tècnic Superior d'Enginyeria (22FA1BIBA09), i el
desenvolupament  del  càrrec  com  a  regidor  de  l’Ajuntament  de  Sant  Feliu  Sasserra,
exercint el seu càrrec sense dedicació, percebent indemnitzacions i dietes per
l’assistència  efectiva  a  sessions  dels  òrgans  corresponents,  d’acord  amb  el  que
preveuen els articles 3 i 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats
del Personal al Servei de les Administracions Públiques, l'article 3 de la Llei 21/1987, de
26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la
Generalitat,  l’article  75  de  la  Llei  73/1985,  de  2  d’abril,  Reguladora  de  les  Bases  de
Règim Local, i l'article 323 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals
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aprovat pel Decret 214/1990 de 30 de juliol. La present autorització restarà sense
efecte si es produeix una variació de les circumstàncies relatives a la mateixa o per
expiració del mandat o renúncia al càrrec electe. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció

3. – (696/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Ana Maria Aroca de
Maya (mat. 76159) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per
vacant, amb la categoria professional de Tècnica Superior en Gestió, amb destinació a
la Direcció de Serveis d'Empreses, Consorcis i Fundacions de la Gerència de
Pressupostos i Hisenda, on desenvolupa el lloc de treball de Tècnica Superior en Gestió
(22FA1BIBA07),  i  el  desenvolupament  del  càrrec  com  a  regidora  de  l’Ajuntament  de
Molins de Rei, exercint el seu càrrec sense dedicació, percebent indemnitzacions i
dietes  per  l’assistència  efectiva  a  sessions  dels  òrgans  corresponents,  d’acord  amb  el
que preveuen els articles 3 i 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, l'article 3
de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de
l'Administració  de  la  Generalitat,  l’article  75  de  la  Llei  73/1985,  de  2  d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, i l'article 323 del Reglament del Personal al
Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990 de 30 de juliol. La present
autorització restarà sense efecte si es produeix una variació de les circumstàncies
relatives a la mateixa o per expiració del mandat o renúncia al càrrec electe. DONAR-
NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció.

4. – (781/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Marin Mateu (mat.
21172) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria
professional de Sergent SPEIS (codi lloc: 20FC1CICD02), i adscrit al Parc de Bombers de
l'Eixample 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 150 hores en
l’any  2019.  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. – (822/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Alexandre Garzón Tomàs
(mat. 75849) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la
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categoria professional de Bomber Accés SPEIS (codi lloc: 16FC2BIBA03), i adscrit al Parc
de  Bombers  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 150 hores en l’any 2019. 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.

6. – (823/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Herminio Pauner Gómez
(mat. 22553) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la
categoria professional de Caporal SPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al Parc de
Bombers de Montjuïc 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  150  hores  en  l’any  2019.  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.

7. – (824/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Enrique Moltó Fuentes
(mat. 75173) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la
categoria professional de Bomber Accés SPEIS (codi lloc: 16FC2BIBA03), i adscrit al Parc
de  Bombers  de  Montjuïc  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  150  hores  en  l’any  2019.  Aquesta  autorització  s’empara  en  l’article  3  i
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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.

8. – (833/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Eduardo Abad Barrios
(mat. 26454) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la
categoria professional de Bomber SPEIS (codi lloc: 16FC1BIBA03), i adscrit al Parc de
Bombers  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  150  hores  en  l’any  2019.  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.

9. – (834/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Lluc Artis Climent (mat.
24670) entre la seva activitat municipal com a funcionari en pràctiques de lloc, amb la
categoria professional de Sergent SPEIS (codi lloc: 20FC1CICD02), i adscrit al Parc de
Bombers de Llevant 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 150
hores  en  l’any  2019.  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

 



CG 36/19 5/12

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. – (836/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Miguel Ángel López Aceña
(mat. 26455) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la
categoria professional de Bomber SPEIS (codi lloc: 16FC1BIBA03), i adscrit al Parc de
Bombers  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  150  hores  en  l’any  2019.  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.

11. – (inversions)  Informar  favorablement  les  actuacions  d’inversions  relacionades  en  el
document de 31.10.2019.

12. – (2019/240) APROVAR el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Associació
22@Network, amb la finalitat de generar espais i activitats de trobada i relació entre
professionals, ciutadans, estudiants i administració al districte 22@, promoure el
projecte 22@ i els valors de la innovació i l'emprenedoria a la ciutadania del districte,
el conjunt de la ciutat i les delegacions estrangeres interessades en l'experiència 22@,
impulsar, entre les empreses associades, projectes de col·laboració per fer del districte
un referent en àmbits productius i d'innovació en relació al teixit associatiu, que
instrumenta l'atorgament de la subvenció de concessió directa amb caràcter
excepcional per l'execució del Projecte Pla d'Actuació 2019, per un import de
87.300,00 euros, equivalent a un 32,94% del seu cost total que ascendeix a la quantitat
total de 265.000,00 euros i una durada fins al dia 31 de desembre de 2019, 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 aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. DECLARAR la no-
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inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en l'expedient;
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 87.300,00 euros, amb càrrec a la
aplicació pressupostària 0702 48903 46311 del Pressupost de l'any 2019; REQUERIR
l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la
finalització de l'activitat realitzada, presenti la justificació de l'aplicació dels fons
rebuts, de conformitat amb el previst al conveni; FACULTAR l'Ilm. Sr. Jaume Collboni i
Cuadrado, Primer Tinent d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de
l'esmentat conveni així com la de tots aquells documents que se'n derivin.

13. – (2019/292) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) per la realització del Projecte "Transferència de
tecnologia i creació de valor i empreses de base tecnològica en l'àmbit de la fotònica,
la quàntica i el grafè", dirigit a la recerca i la innovació en el camp de la fotònica, el
grafè i la quàntica i la seva transferència al teixit productiu de Barcelona, mitjançant la
creació d'empreses, l'atracció de fons europeus a Barcelona mitjançant les flagships i
activitats de divulgació i promoció del talent jove i femení, 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 150.000,00 euros que
representa el 5,25% del cost total 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 150.000,00 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, l'Ilm. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, per a la
signatura del conveni.

14. – (1239/19) APROVAR els següents Projectes Municipals en matèria de turisme,
finançats  pel  Fons  de  Foment  del  Turisme  de  la  Generalitat  provinent  de  l’Impost
sobre Estades en Establiments Turístics (IEET), per import total de 4.228.198,02 euros:
Reforç servei línies de TMB a l'estiu: 1.300.000,00 euros; Servei d’agents cívics per a la
millora  de  l’experiència  turística,  en  espais  de  gran  afluència:  2.676.644,00  euros;
Servei d'intèrprets i traductors per a les oficines de denúncies G.U a zona Ciutat Vella:
12.000,00 euros; El Paral·lel: una destinació de la cultura i les arts (2): 181.089,00
euros; Arranjament de la drecera de Vallvidrera (1ª part): 34.154,86 euros;
Senyalització Centre de Natura Can Soler (Collserola): 6.161,37 euros; Pintem els murs
de la Casa Bech: 18.148,79 euros.

15. – (DP-2019-27677) AUTORITZAR a la cooperativa Taller Escola Barcelona SCCL a gravar la
concessió  d’us  privatiu  que  ostenta  respecte  de  la  finca  de  propietat  municipal  del
carrer  Fernando  Pessoa  núm.  54-64,  per  a  la  construcció  i  gestió  d’un  edifici
ocupacional, que es destinarà a Centre Especial de Treball (CET) i Centre Ocupacional
(CO), per a persones amb discapacitat intel·lectual, adjudicada per acord de la
Comissió  de  Presidència,  Hisenda  i  Coordinació  Territorial  de  21  d’abril  de  2004,  per
acord  de  la  Comissió  d’Economia,  Empresa  i  Ocupació  de  10  de  desembre  de  2014
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(ampliació de la concessió), i per acord de la Comissió d’Economia i Hisenda del Consell
Municipal  en  sessió  de  21  d’octubre  de  2019  (regularització  de  la  configuració  de  la
finca objecte de concessió i modificació de la mateixa), mitjançant la constitució dels
dos préstecs en igualtat de rang entre ambdues entitats següents: 1) amb Fiare Banca
Etica:  responsabilitat  hipotecària  limitada  al  nominal  d’1.000.000,00  euros;  un  tipus
d’interès  de  l’Euribor  oficial  anual  més  2,00  p.p.  (mínim  2,00  per  cent)  sense
vinculacions  i  quotes  mensuals;  comissió  d’obertura  del  0,50  per  cent,  comissió
d’estudi 100.-€ i resta de comissions estandar; i un termini màxim d’amortització de 20
anys inclòs un any de carència; i 2) amb Cajamar Caja Rural: responsabilitat hipotecària
limitada  al  nominal  d’1.000.000,00  euros;  un  tipus  d’interès  fixe  de  36  mesos  al  2,00
per cent i variable de l’Euribor oficial anual més 2,00 p.p. (mínim 2,00 per cent) sense
vinculacions  i  quotes  mensuals,  comissió  d’obertura  del  1,00  per  cent  i  resta  de
comissions  estandar;  i  un  termini  màxim  d’amortització  de  20  anys  inclòs  un  any  de
carència; crèdits destinats a la finalitat única i exclusiva de finançar les obres
d’ampliació  del  Centre  especial  de  treball  (CET)  i  Centre  ocupacional  (SO)  per  a
persones amb discapacitat intel·lectual existent actualment en la finca carrer Fernando
Pessoa núm. 54-64, finalitat de la concessió; i d’acord amb les condicions annexes, que
s’aproven.  

16. – (3-155/2019)   APROVAR  l’expedient  núm.  3-155/2019  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 123.245,38
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.  19102191;  i  PUBLICAR  aquest  acord  a  la
Gaseta Municipal.

17. – (3-156/2019)   APROVAR  l’expedient  núm.3-156/2019  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 Generalitat de Catalunya en concepte de fons de
foment  del  turisme  (FFT)  derivats  de  l’impost  sobre  estades  en  establiments  turístics
(IEET)  del  quart  trimestre  del  2018  i  primer  trimestre  del  2019,  per  l’aportació
corresponent al Consorci de Turisme de Barcelona, per un import de 3.000.000,00
euros,  de  conformitat  amb  la  documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 19102195; i PUBLICAR
aquest  acord  a  la  Gaseta  Municipal.  DONAR  COMPTE  d’aquest  acord  a  la  Comissió
d’Economia i Hisenda.

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Districte de Sants-Montjuïc

18. – (19PL16695) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a l’ampliació
de  l’equipament  docent  Escola  Joan  Pelegrí,  situat  al  carrer  d’Ermengarda  13-25  i
carrer Muntadas 37 de Barcelona; promogut per la Fundació Cultural Hostafrancs;
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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,
Infraestructures i Mobilitat.

Districte de Nou Barris

19. – (8BD 2019/135) APROVAR la Memòria valorada de les obres d’adequació no previstes
al projecte executiu de substitució dels vestidors del camp de futbol de Ciutat
Meridiana  per  mòduls  prefabricats  provisionals,  a  l’avinguda  dels  Rasos  de  Peguera,
222,  al  Districte  de  Nou  Barris  de  Barcelona,  d’iniciativa  municipal,  d’acord  amb  els
informes tècnic i jurídic que figuren a l’expedient administratiu i que a aquests efectes
es donen per reproduïts, amb un pressupost de 25.329,04 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;
ACLARIR que la  present  memòria  valorada forma part  d’una unitat  superior  que és  el
projecte executiu per a la substitució dels vestidors del camp de futbol de Ciutat
Meridiana per mòduls prefabricats provisionals, que es va aprovar definitivament per
acord de la Comissió de Govern el 20 de setembre de 2018, amb un pressupost de
932.156,28 euros (el 21% d’IVA inclòs);  PUBLICAR aquest acord al Butlletí  Oficial  de la
Província  de  Barcelona  (BOPB),  a  la  Gaseta  Municipal  i  al  Tauler  d’Anuncis  de
l’Ajuntament.

Districte de Sant Martí

20. – (17e00108) DECLARAR IMPROCEDENT, d’acord amb l’establert a l’apartat 4art lletra d)
de  l’article  114  del  Text  Refós  de  la  Llei  d’Urbanisme  de  Catalunya,  l’advertiment  del
propòsit  d’iniciar  expedient  d’expropiació  per  ministeri  de  la  llei  formulat  pel  Sr.
Alessia Borge, en nom i representació de la societat Xenia CVE Barcelona, SL, el 5 de
desembre de 2017, en relació a la finca núm. 154-156 del carrer Maresme, qualificada
de zona subjecta a ordenació volumètrica específica (clau 18) pel “PP de ordenación de
la  zona  de  Levante  (sector  Sur)”,  aprovat  definitivament  el  24  de  març  de  1961  i
publicat  al  DOGCB  el  29  d’abril  de  1961,  inclosa  al  polígon  d’actuació  22-AA,  aprovat
definitivament  el  13  de  març  de  1980,  pels  motius  que  figuren  a  l’informe  tècnic  i
dictamen del Departament de Valoracions i Suport Tècnic de 19 de setembre de 2019 i
a l’informe del  Departament d’Expropiacions de 30 de setembre de 2019,  ambdós de
la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística, que a efectes de motivació s’acompanyen
al present i es tenen per íntegrament reproduïts.

21. – (10BC 2019/045) Aprovar definitivament el Projecte executiu de reforma de l'avinguda
Meridiana entre el carrer Mallorca i els carrers Navas de Tolosa / Josep Estivill, Fase 1,
als districtes de Sant Martí i Sant Andreu 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 de 6.591.099,24 euros, el
21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, a l'empara de l'article 235.2 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
règim  local  de  Catalunya  (TRLMRLC);  RESOLDRE  les  al·legacions  presentades  d’acord
amb l’informe Resposta que s’inclou dins l’expedient administratiu i aquests efectes es
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dóna per reproduït; NOTIFICAR-HO als interessats en aquest procediment; APROVAR
les bases del conveni de cessió d'ús de les instal·lacions d'energia elèctrica i de
constitució de la servitud de pas aeri/subterrani de les línies de Baixa Tensió i Mitja
Tensió a favor d'Edistribucion Redes Digitales SL que inclou el projecte executiu;
FACULTAR  la  Gerent  d’Ecologia  Urbana  per  aprovar  i  formalitzar  el  conveni  específic
que apliqui a les circumstancies concretes les bases esmentades, d'acord amb l'article
16.k de la Carta municipal de Barcelona i la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del
sector elèctric; 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.

22. – (19PL16654) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic de la residència col·lectiva docent
d’allotjament  temporal  situada  al  carrer  Pallars  núm.  433-453  entre  els  carrers
Agricultura i de Josep Pla; promogut per HPH Pallars Development SLU; 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,  Infraestructures  i
Mobilitat.

ÀREA DE DRETS SOCIALS, FEMINISMES I LGTBI

23. – (19XC0250 - 19S16792) APROVAR el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i el
Consell  d'Associacions  de  Barcelona,  amb  la  finalitat  “Associacionisme  i  Acció
Comunitària a BCN 2019”, que instrumenta l'atorgament de la subvenció de concessió
directa amb caràcter excepcional, per l'execució del projecte anomenat
"Associacionisme i Acció Comunitària a Barcelona", per un import de 40.110,00 euros
equivalent 32,42% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de
123.721,82 euros i una durada fins al 31/12/2019, 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, aprovada pel Consell
Plenari el 17 de desembre de 2010. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública
per raons d'interès públic justificades l'informe que consta a l'expedient. AUTORITZAR
I  DISPOSAR  l’import  de  la  despesa  de  40.110,00  euros,  a  favor  de  Consell
d’Associacions de Barcelona amb NIFG64629538, amb càrrec a la partida 0801-48549-
92418 del pressupost de l’exercici 2019. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en
un termini no superior als 3 mesos, a comptar des del finalització del projecte, presenti
en data màxima 31/03/2020 la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de
conformitat amb el pacte setè del conveni. FACULTAR l'Im. Sr. Marc Serra Solé,
Regidor de Drets de Ciutadania i Participació, per la signatura de l'esmentat conveni i
qualsevol altre document que se'n derivi.

24. – (19XC0245  -  19S16824)  APROVAR  el  conveni  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  la
Federació  Catalana de Voluntariat  Social,  amb la  finalitat  d’enfortir  la  xarxa  territorial
de la FCVS a la ciutat de Barcelona enfortint la seva incidència comunitària, que
instrumenta  l’atorgament  de  la  subvenció  de  concessió  directa  amb  caràcter
excepcional,  per  l’execució  del  projecte  anomenat  Pla  d’Enfortiment  Xarxa  Territorial
de la FCVS a Barcelona 2019, per un import de 31.000,00, equivalent 44,92 % del cost

 



CG 36/19 10/12

total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 69.000,00 euros i una durada
fins al 31/12/2019, 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, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010.
DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic justificades
en els informes que consten en l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un
import de 31.000,00 euros,  amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48554/92418 del
pressupost de l'any 2019, i REQUERIR a l'entitat beneficiària per tal que en un termini
no superior a 3 mesos, a comptar des del 31/12/2019, presenti la justificació de
l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb la clàusula setena del conveni.
FACULTAR a l'Im. Sr. Marc Serra Solé, regidor de Drets de Ciutadania i Participació de
l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l'esmentat Conveni, així com la de
tots aquells documents que se'n derivin.

25. – (20190237)  APROVAR  el  conveni  marc  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  Fundació
ESADE  en  matèria  d’educació  i  innovació  social  vigent  des  del  dia  següent  a  la  seva
formalització  fins  a  l’1  de  setembre  de  2020.  FACULTAR  la  Ima.  Sra.  Laura  Pérez
Castaño,  Tinenta  d’Alcaldia  de  Drets  Socials,  Justícia  Global,  Feminismes  i  LGTBI  de
l’Ajuntament de Barcelona,  la  signatura de l’esmentat  conveni,  així  com la  de tots  els
documents que se’n derivin.

Districte de Nou Barris

26. – (19003194/19010009) ADJUDICAR el contracte núm. 19003194, que té per objecte la
gestió de l'Espai Jove Les Basses, 2019-2021, amb mesures de contractació pública
sostenible, 2019-2021 a TRANSIT PROJECTES, SL amb NIF B59489351, de conformitat
amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha
presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 679.399,17 euros
IVA inclòs, dels quals 561.486,92 euros corresponen al preu net i 117.912,25 euros a
l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 329.326,57 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711/0608; un
import (IVA inclòs) de 323.148,45 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/33711/0608; un import (IVA inclòs) de 26.924,15
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711/0608. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la
garantia definitiva en 28.074,35 euros, i RETENIR la garantia definitiva del preu del
contracte. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a
comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial
de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat
l'aixecament de la suspensió. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió Drets
Socials, Cultura i Esports.
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ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT

27. – (20194576)  APROVAR  la  liquidació  dels  costos  d’operació  i  manteniment  de  la  Xarxa
d’emergències i seguretat de Catalunya per a l’exercici 2018, per import de 709.951,33
euros,  que  correspon  a  l’Ajuntament  de  Barcelona  de  conformitat  amb  l’acord  de  la
Comissió Mixta de la Xarxa RESCAT celebrada el 13 de maig de 2019, en execució d’allò
disposat  a  l’Annex  1  de  l’Addenda  al  Conveni  de  col·laboració  amb  el  Departament
d’Interior  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  formalitzada  el  18  de  desembre  de  2017.
AUTORITZAR i  DISPOSAR l’esmentada  despesa  a  favor  de  la  Generalitat  de  Catalunya,
amb NIF S0811001G,  amb càrrec a la partida 0401 22610 13011 del pressupost de
2019.

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I CIÈNCIA

28. – (0871/17-17S16959) APROVAR l’addenda a l’acord de gestió cívica entre l’Ajuntament
de Barcelona  i  el  Consell  d’Associacions  de  Barcelona  (CAB)  per  la  gestió  indirecta  de
l’espai Torre Jussana, pel desenvolupament del projecte pilot de l’oficina de gestió del
patrimoni ciutadà, que instrumenta l’atorgament de la subvenció de concessió directa
amb  caràcter  excepcional,  per  l’establiment  d’una  Oficina  de  Gestió  del  Patrimoni
Ciutadà, per un import de 68.144,00 euros, 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, aprovada pel Consell Plenari el 17
de desembre de 2010. AMPLIAR L'AUTORITZACIÓ i DISPOSICIÓ la despesa per un
import de 68.144,00 euros, dels quals 34.072,00 euros amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries D/0701/48903/92011 del pressupost de l'any 2019 i 2020; i 34.072,00
euros amb càrrec a les aplicacions pressupostàries D/0801/48903/92417 del
pressupost de l'any 2019 i 2020, a favor del Consell d’Associacions de Barcelona (CAB)
amb NIF G64629538, per a Gestio Cívica de l'espai Torre Jussana. CONDICIONAR la
seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos
posteriors a l'actual.  FACULTAR l'Im. Sr. Marc Serra Solé, regidor de Drets de
Ciutadania i Participació de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’addenda
de l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin.

29. – (19XC0275  -  1144/19)  APROVAR  el  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de
Barcelona  i  la  Xarxa  d’Economia  Solidària  (Xes)  per  a  la  cessió  de  dades  relatives  a
entitats sense ànim de lucre vinculades al Patrimoni Ciutadà d’ús i  gestió comunitària.
FACULTAR l’Il·lm. Sr. Joan Subirats i Humet, Sisè Tinent d’Alcaldia, per a la signatura de
l’esmentat conveni, així com la de tots els documents que se’n puguin derivar.

Districte de Ciutat Vella

30. – (20152802) AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ de la despesa per un
import de 22.917,39 euros, amb càrrec al pressupost 2019 i aplicació pressupostària
D/46101/33211, a favor de DIPUTACIÓ DE BARCELONA, amb NIF P0800000B, en
concepte de despeses del primer semestre 2019 corresponents a la conservació i el
manteniment de les instal·lacions, subministraments i serveis que efectua la Diputació
de Barcelona, com a conseqüència de la ubicació de la Biblioteca Francesca
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Bonnemaison en un edifici propietat de la Diputació de Barcelona, de conformitat amb
allò acordat en el Conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona, el
Consorci de Biblioteques i l'Ajuntament de Barcelona, aprovat per la Comissió de
Govern de l'Ajuntament de Barcelona en sessió de data 19-11-2014.

Districte de les Corts

31. – (19S17208-001) APROVAR les bases específiques que han de regir la convocatòria per
a l’any 2020 del  concurs  d’entitats  i  associacions  sense ànim de lucre  per  exposar  els
seus  projectes  a  l’Espai  Expositiu  les  Corts.  CONVOCAR  el  concurs  d’entitats  i
associacions, sense ànim de lucre, per exposar els seus projectes a l’Espai expositiu Les
Corts,  per  a  l’any 2020 de conformitat  amb les  bases  generals  reguladores  aprovades
definitivament. AUTORITZAR la despesa màxima de 12.000,00 euros, que anirà amb
càrrec al codi econòmic 48901 del programa 33811 del pressupost 2020, per a fer
front a la disposició i lliurament d'una subvenció de fins a  3.000,00 euros a cadascuna
de les quatre entitats o associacions seleccionades per exposar el seu projecte a l’Espai
expositiu Les Corts; és a dir, una despesa màxima de 12.000,00 euros. ORDENAR LA
PUBLICACIÓ de la convocatòria per a l’any 2020 i de les bases específiques del concurs
d’entitats  o  associacions  per  exposar  els  seus  projectes  a  l’Espai  expositiu  Les  Corts,
mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a la Gaseta Municipal, al
Tauler  d’edictes  electrònic  i  a  la  web  del  Districte  de  Les  Corts.  ESTABLIR,  de
conformitat amb les bases específiques, un termini de presentació de quinze dies
hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci de la convocatòria
al butlletí oficial de la província.

Districte de Sant Andreu

32. – (09-CONV-603-2019) APROVAR el conveni de col·laboració entre la secció de
diplomàcia  pública  de  l’Ambaixada  dels  Estats  Units  d’Amèrica  a  Espanya  i  Andorra  i
l’Ajuntament  de  Barcelona-Districte  de  Sant  Andreu  i  el  Consorci  de  Biblioteques  de
Barcelona,  per  a  acollir  el  centre  d’assessorament  d’EducationUSA a  la  Biblioteca  Can
Fabra  –  Ignasi  Iglésias.  FACULTAR  la  regidora  del  Districte  de  Sant  Andreu,  Ima.  Sra.
Lucía  Martín  González,  per  a  la  signatura  de  l’esmentat  conveni,  així  com  la  de  tots
aquells documents que se’n derivin. 

EL SECRETARI GENERAL
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