Secretaria General

ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN
Sessió de 10 de setembre de 2020
A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa
Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el 10 de setembre de 2020, s’hi reuneix la
COMISSIÓ DE GOVERN en sessió ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. Ada
Colau Ballano. Hi concorren les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Jaume Collboni Cuadrado,
Laia Bonet Rull, Laura Pèrez Castaño, Albert Batlle Bastardas, Joan Subirats Humet,
Jordi Martí Grau, Lucia Martín González, Jordi Rabassa Massons, Marc Serra Solé,
Gemma Tarafa Orpinell, Montserrat Ballarín Espuña, David Escudé Rodríguez,
Francesc Xavier Marcé Carol, Maria Rosa Alarcón Montañés i Juan Ramon Riera
Alemany, assistits pel Secretari General, el Sr. Jordi Cases Pallarès, que certifica.
Excusen la seva absència les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Janet Sanz Cid i Eloi Badia Casas.
També hi és present la Gerent Municipal, Sra. Sara Berbel Sánchez.
La sessió no presencial va ser convocada i es celebra en virtut del que disposa l’article
46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, segons
redacció donada pel Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten
mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la
COVID-19.
El Secretari constata l’efectiva connexió per via telemàtica de tots els assistents a la
sessió mitjançant el sistema de videoconferència gestionat des de la referida sala
virtual i acredita la seva identitat, així com l’existència de quòrum legal.
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 10.00 h.
I) INFORMACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL
Es delibera, primerament, sobre el projecte d'ordre del dia preparat per a la propera
sessió del Plenari del Consell Municipal estructurat de la manera següent com a
conseqüència de l'entrada en vigor del Reglament Orgànic Municipal:
A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior
B) Part informativa

a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes
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C) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA
1. –

(S1/D/2020-778) RATIFICAR el Decret de l'Alcaldia, de 28 de juliol de 2020, que té per
objecte establir mesures complementàries a les previstes de forma genèrica pel
Decret d’Alcaldia de 14 d’abril de 2020 sobre les afectacions en matèria patrimonial
municipal. En concret, les mesures i els criteris establerts en el present decret amb
ocasió de l'impacte econòmic i social de la crisi sanitària ocasionada amb la COVID-19
afecten exclusivament als quioscos de premsa ubicats a les vies i els espais públics.

2. –

(03 OOFF2020 &#8211; Recàrrec IEET) APROVAR provisionalment l’ordenança fiscal
2.2 reguladora del Recàrrec a l’Impost sobre les Estades en Establiments Turístics per
a 2021 i exercicis successius, d’acord amb el text que figura a l’expedient; SOTMETRE
l’esmentada ordenança fiscal a informació pública per un termini de trenta dies
hàbils, comptadors des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que estimin oportunes; i TENIR-LA PER APROVADA DEFINITIVAMENT en
el supòsit que no es presentin reclamacions.

3. –

(carta alimentaria) APROVAR L’Adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a la Carta
Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona. FACULTAR el Primer Tinent
d’Alcaldia per a què pugui efectuar totes les actuacions encaminades a l’efectivitat
d’aquest acord.

4. –

(F-2004) AUTORITZAR el Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
(IMHAB) a concertar préstecs hipotecaris a llarg termini amb el Banc Santander per un
import màxim global de 19.100.000,00 euros per finançar tres edificis de la promoció
d’habitatges Bon Pastor Fase IV, en les condicions que s'adjunten a l'annex.

5. –

(DP-2020-27846) CONSTITUIR un dret real de superfície a favor de l’Institut Municipal
de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), respecte la finca de propietat
municipal situada al carrer Marroc núm. 180-182, grafiada en el plànol annex, per un
termini de setanta cinc anys i amb caràcter gratuït, per a la construcció i gestió d'una
promoció d'habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer social i assequible, en
el termini màxim de cinc anys, i d’acord amb allò que disposa l’article 165 i següents
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de trenta
dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir per aprovat definitivament
el present acord; FORMALITZAR el dret d’acord amb les condicions del document
annex, que s'aprova, fent esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat garantida
amb les clàusules de reversió automàtica en els termes dels articles 167.2 i 170 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme; INSCRIURE'L en el Registre de la Propietat; i FACULTAR l'Alcaldia per a la
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realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el
present acord.
6. –

(DP-2020-27847) CONSTITUIR un dret real de superfície a favor de l’Institut Municipal
de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), respecte la finca de propietat
municipal situada al carrer Pallars núm. 477-493, grafiada en el plànol annex, per un
termini de setanta cinc anys i amb caràcter gratuït, per a la construcció i gestió d'una
promoció d'habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer social i assequible, en
el termini màxim de cinc anys, i d’acord amb allò que disposa l’article 165 i següents
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de trenta
dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir per aprovat definitivament
el present acord; FORMALITZAR el dret d’acord amb les condicions del document
annex, que s'aprova, fent esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat garantida
amb les clàusules de reversió automàtica en els termes dels articles 167.2 i 170 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme; INSCRIURE'L en el Registre de la Propietat; i FACULTAR l'Alcaldia per a la
realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el
present acord.
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I
PREVENCIÓ

7. –

(288/2020) MODIFICAR els annexos 1 i 2 de l’Acord del Consell Plenari del 21 de
desembre de 2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com
es detalla als annexos, que consten a l’expedient. PUBLICAR aquest acord i els seus
annexos a la Gaseta Municipal i al web municipal.
S’afegeix el dictamen:
(19/2020) APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a la Xarxa d'Entitats
Locals per desenvolupar els ODS de l'Agenda 2030 de la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies (FEMP); FACULTAR a la Tercera Tinent d’Alcaldia perquè pugui
efectuar totes les actuacions encaminades a l’efectivitat d’aquest acord.
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
Districte de les Corts

8. –

(20PL16772) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació Puntual de PGM en l'àmbit de l'Hospital de
Sant Joan de Déu, edifici Psiquiatria i antic edifici Docent per encabir el nou pediàtric
center a l'equipament existent al carrer Santa Rosa 39-57; d'iniciativa municipal; i
TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona per a
la seva aprovació definitiva.
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Districte de Sarrià-Sant Gervasi
9. –

(18PL16606) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Integral i de Millora Urbana per a l’ordenació
de la parcel·la amb front als carrers Bonaplata 44-52 i Fontcoberta 16-24; promogut
per BIGDAL 5000 SL, amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment,
a que fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i RESOLDRE les
al·legacions presentades en el tràmit d'informació pública de l'aprovació inicial, de
conformitat amb l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament, de valoració de
les al·legacions; informes que consten a l'expedient i a efectes de motivació
s'incorporen a aquest acord.
Districte d'Horta-Guinardó

10. –

(18PL16618) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic d'ordenació i ampliació d'usos de la
finca situada al carrer Saldes 8-38, i carrer Natzaret 119-129, de Barcelona; promogut
per Inspectoria Maria Auxiliadora i per Fundació Via Activa; amb les modificacions
respecte al document aprovat inicialment, a que fa referència l'informe de la Direcció
de Serveis de Planejament; informe que consta a l'expedient i a efectes de motivació
s'incorpora a aquest acord.
Districte de Sant Andreu

11. –

(20PL16763) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la modificació puntual de
l’element número 2939, Filatures Fabra i Coats, edifici L, del Pla Especial del patrimoni
arquitectònic històric artístic de la ciutat de Barcelona, al Districte de Sant Andreu;
d’iniciativa municipal.
Districte de Sant Martí

12. –

(19PL16713) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana de determinació dels paràmetres
edificatoris del front consolidat del carrer Pere IV 34-48 i carrer Pujades 39-49;
promogut per les Servidoras de Jesús del Cottolengo del Padre Alegre; amb les
modificacions respecte al document aprovat inicialment, a que fa referència l'informe
de la Direcció de Serveis de Planejament i RESOLDRE les al·legacions presentades en
el tràmit d'informació pública de l'aprovació inicial, de conformitat amb l'informe de
la Direcció de Serveis de Planejament, de valoració de les al·legacions; informes que
consten a l'expedient i a efectes de motivació s'incorporen a aquest acord.

13. –

(19PL16748) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació Puntual del Pla de Millora Urbana de la
parcel·la situada al carrer Perú 62-66 / Castella 50-56, edifici "Tules y Encajes".
Districte d'activitats 22@bcn; promogut per TRANS PROPCO PERU BARCELONA SL;
amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a que fa referència
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l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament; informe que consta a l’expedient i
a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord.

c) Proposicions
D) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
d) Preguntes
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
E) Mocions
F) Declaracions Institucionals
Després d'haver examinat tots els punts anteriors, la Comissió de Govern DÓNA la
seva conformitat al precedent projecte d'ordre del dia del Plenari del Consell
Municipal.
II) INFORMACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA DE LES COMISSIONS PLENÀRIES
A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior
B) Part Informativa

a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes
d) Compareixences Govern municipal
C) Part decisòria / Executiva
Es delibera, a continuació, sobre la part decisòria de l'ordre del dia de les diferents
Comissions del Consell Municipal.

a) Propostes d'acord
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
1. –

(10SD/20) APROVAR inicialment el projecte normatiu del nou Reglament del Consell
de la Formació Professional de Barcelona i, SOTMETRE´L a informació pública per un
termini de 30 dies, d´acord amb l´art. 112 del Reglament Orgànic Municipal”.
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COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I
PREVENCIÓ
2. –

(20204407_20002449) INICIAR l'expedient per a la contractació del subministrament
mitjançant la modalitat d’arrendament, de 30 escúters elèctriques amb distintius
destinades per al servei de la Guàrdia Urbana de Barcelona a l’Ajuntament de
Barcelona, Gerència de Seguretat i Prevenció, amb núm. de contracte 20002449,
mitjançant la tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un
pressupost base de licitació de 869.000,20 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de
718.182,00 euros; 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 despesa de 869.000,20 euros, dels quals 718.182,00 euros corresponen a
l’import net i 150.818,20 euros a l’IVA, al tipus del 21%, i amb càrrec a les partides i
als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 140.005,59
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 173.800,04 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un
import (IVA inclòs) de 173.800,04 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a
l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 173.800,04
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària
D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 173.800,04 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400 i un
import (IVA inclòs) de 33.794,45 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a
l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400, sotmès a la condició suspensiva
d'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents, atès que
l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització;
DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

3. –

(20200401A) INICIAR l'expedient per a la contractació del Servei de neteja de pintades
i taques de pintura, eliminació de cartells retirada de pancartes i altres elements
similars de la via pública a la ciutat de Barcelona (2020-2023), amb mesures de
contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 20000953, mitjançant
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost
base de licitació de 13.751.686,18 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus
unitaris i un valor estimat de 19.212.815,34 euros; 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 pressupost net 12.501.532,89
euros i import de l'IVA d'1.250.153,29 euros; i amb càrrec a les partides i als
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 3.844.534,08
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària
D/22732/16311 0502, un import (IVA inclòs) de 4.555.832,90 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22732/16311 0502, un
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import (IVA inclòs) de 4.585.663,53 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22732/16311 0502, un import (IVA inclòs) de 765.655,67
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22732/16311 0502; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s
pressupost/os posterior/s a l'actual.
4. –

(01-2014LL71427) ACORDAR LA DECLARACIÓ d’interès públic i utilitat municipal de les
obres de reforma i ampliació de l’edifici existent, amb nivell de protecció B, d’acord
amb el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Històric-Artístic de la Ciutat de Barcelona
i amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català) (Palau Castell
de Ponç), consistents en la reforma del local 1, a on es trasllada la Xocolateria Fargas,
el trasllat del mobiliari i dels elements ornamentals de l’antiga Filatèlia Monge al nou
vestíbul d’accés al nucli d’escala, l’eliminació de la torrassa i dels elements protegits
de l’edifici original, i ampliació de les plantes segona, tercera i quarta per destinar-lo
a ús comercial i nova façana amb restauració dels tancaments i de la decoració
exterior, a la finca ubicada al carrer Pi 16 amb cantonada amb el carrer Boters 2 i, de
conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1. per a l’any 2015. CONCEDIR a Casacuberta
Villamil SL, representada per Fernando Casacuberta Villamil, una bonificació del 50%
sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada per
l’emissió del decret de concessió sobre les obres a realitzar en un edifici catalogat
d’interès local amb nivell de protecció B carrer Pi 16 amb cantonada amb el carrer
Boters 2, atès que s’ajusta a l’establert a l’article 7è.1.B2 de l’esmentada Ordenança,
en relació a l’aplicació de la bonificació i la seva quantia. D’aquesta manera la quota
de l’Impost sobre instal•lacions, construccions i obres que ascendeix a 83.750 euros,
es redueix en un 50%, la qual cosa representa una bonificació de 41.875 euros,
quedant només obligat a pagar 41.875 euros per aquest concepte. DONAR TRASLLAT
a l’institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

5. –

(01-2015LL62664) ACORDAR LA DECLARACIÓ d’interès públic i utilitat municipal de les
obres a realitzar consistents en la divisió dels habitatges dels PPral-1 i PPral-2
(obtenint: PPral-1A, amb una superfície útil de 60,27 m2, PPral-1B, amb una superfície
útil de 69,31 m2, PPral-2, amb una superfície útil de 93,73 m2) i de l’habitatge P2-2
(obtenint: P2-2A, amb una superfície útil de 61,16m2, i P2-2B, amb una superfície útil
de 50,15m2) en un edifici de PB+PPral+3PP protegit amb nivell C i, de conformitat
amb l’Ordenança Fiscal 2.1. per a l’any 2016. CONCEDIR a SOLAYME SL, una
bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal•lacions i obres
generada per l’emissió del decret de concessió sobre les obres a realitzar en un edifici
catalogat d’interès local amb nivell de protecció C, a C/Junta de Comerç 15, atès que
s’ajusta a l’establert a l’article 7è.1.B3 de l’esmentada Ordenança, en relació amb
l’aplicació de la bonificació i la seva quantia. D’aquesta manera la quota de l’Impost
sobre instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 4.534,84 euros, es redueix
en un 35%, la qual cosa representa una bonificació de 1.587,19 euros, quedant només
obligat a pagar 2.947,65 euros per aquest concepte. DONAR TRASLLAT a l’institut
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

6. –

(01-2017CD31829) ACORDAR LA DECLARACIÓ d’interès públic i utilitat municipal de
les obres consistents en la neteja i el manteniment de la pintura del Saló dels miralls i
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a l’espai de l’escalinata imperial del Gran Teatre del Liceu a la finca ubicada a la
Rambla 63 que es tracta d’un edifici urbanísticament protegit (nivell de protecció A,
d’acord amb el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Històric-Artístic de la Ciutat de
Barcelona i amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català) i, de
conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1. per a l’any 2017. CONCEDIR a Consorci del
Gran Teatre del Liceu, representat per Susana Expósito, una bonificació del 95% sobre
la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada per l’admissió
del comunicat diferit per les obres a realitzar en un edifici catalogat d’interès nacional
amb nivell de protecció A ubicada a la Rambla 63, atès que s’ajusta a l’establert a
l’article 7è.1.B2 de l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la bonificació i la
seva quantia. D’aquesta manera la quota de l’Impost sobre instal·lacions,
construccions i obres que ascendeix a 3.140,39 euros, es redueix en un 95%, la qual
cosa representa una bonificació de 2.826,34 euros, quedant només obligat a pagar
157,02 euros per aquest concepte. DONAR TRASLLAT a l’institut Municipal d’Hisenda
als efectes pertinents.
7. –

(01-2017CD33899) ACORDAR LA DECLARACIÓ d’interès públic i utilitat municipal de
les obres consistents en la reforma interior de les oficines de gestió i direcció de
l’edifici a la planta 0 del Gran Teatre Liceu a la finca ubicada a la Rambla 51-59 que es
tracta d’un edifici urbanísticament protegit (nivell de protecció A, d’acord amb el
Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Històric-Artístic de la Ciutat de Barcelona i amb
la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català) i, de conformitat amb
l’Ordenança Fiscal 2.1. per a l’any 2017. CONCEDIR a Fundació del Gran Teatre del
Liceu, representada per Susana Expósito, una bonificació del 95% sobre la quota de
l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada per l’admissió del comunicat
diferit per les obres a realitzar en un edifici catalogat d’interès nacional amb nivell de
protecció “A”, ubicat a la Rambla 51-59, atès que s’ajusta a l’establert a l’article
7è.1.B2 de l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la bonificació i la seva
quantia. D’aquesta manera la quota de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i
obres que ascendeix a 4.522,50 euros, es redueix en un 95%, la qual cosa representa
una bonificació de 4.296,38 euros, quedant només obligat a pagar 226,13 euros per
aquest concepte. DONAR TRASLLAT a l’institut Municipal d’Hisenda als efectes
pertinents.

8. –

(01-2017CD54433) ACORDAR LA DECLARACIÓ d’interès públic i utilitat municipal de
les obres consistents en operacions de rehabilitació d’habitatge sense afectar a
l’estructura de l’edifici a la finca ubicada al Passeig Pujades 2, principal-1ª, que es
tracta d’un edifici urbanísticament protegit (nivell de protecció B, d’acord amb el
Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Històric-Artístic de la Ciutat de Barcelona i amb
la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català) i, de conformitat amb
l’Ordenança Fiscal 2.1. per a l’any 2017. CONCEDIR a Eussions Gestion, SL, representat
per Juan Ramon Freire Venegas, una bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de
construccions, instal·lacions i obres generada per l’admissió del comunicat diferit per
les obres a realitzar en un edifici catalogat d’interès local amb nivell de protecció B al
Passeig Pujades 2, principal-1ª, atès que s’ajusta a l’establert a l’article 7è.1.B2 de
l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la bonificació i la seva quantia.
D’aquesta manera la quota de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres que
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ascendeix a 1.135,65 euros, es redueix en un 50%, la qual cosa representa una
bonificació de 567,83 euros, quedant només obligat a pagar 567,83 euros per aquest
concepte. DONAR TRASLLAT a l’institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
9. –

(01-2019CD03473) ACORDAR LA DECLARACIÓ d’interès públic i utilitat municipal de
les obres a realitzar consistents en el condicionament de l’arxiu de la Reial Acadèmia
de Medicina de Catalunya, al carrer Carme 45, un bé d’interès cultural pel Decret del 2
de març de 1951, BOE de 16 de març de 1951, registrat amb el codi: 51-1228, i
urbanísticament protegit (nivell de protecció A segons Llei 9/1993, de 30 de
setembre, del patrimoni cultural català) i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1.
per a l’any 2019. CONCEDIR a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya,
representada per Queralt Tres Anton, una bonificació del 95% sobre la quota de
l’Impost de construccions, instal·lacions i obres meritada pel comunicat diferit de 9 de
mag de 2019 amb número 01-2019CD03473 per a la realització de les obres en un
edifici catalogat d’interès nacional amb nivell de protecció A, al carrer Carme 45, atès
que s’ajusta a l’establert a l’article 7è.1.B1 de l’esmentada Ordenança, en relació amb
l’aplicació de la bonificació i la seva quantia. D’aquesta manera la quota de l’Impost
sobre instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 2.404,98 euros, es redueix
en un 95%, la qual cosa representa una bonificació de 2.284,73 euros, quedant només
obligat a pagar 120,25 euros per aquest concepte. Atès que consta liquidació per
l’import de 2.154,05 euros, correspon la devolució de 2.033,80 euros. DONAR
TRASLLAT a l’institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

10. –

(01-2019CD02747) ACORDAR LA DECLARACIÓ d’interès públic i utilitat municipal de
les obres a realitzar consistents en l’adequació de la paret mitgera entre la finca del
carrer Trafalgar 26 i carrer Ortigosa 14, rehabilitació de la paret mitgera que es
realitza dintre del perímetre que pertany a la finca situada al carrer Trafalgar 26 amb
qualificació urbanística 12d, dins del PERI BA 189 i urbanísticament protegit (nivell de
protecció C segons Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català) i, de
conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1. per a l’any 2019. CONCEDIR a Laebon SAU,
representat per Raúl Segors Montplet, una bonificació del 35% sobre la quota de
l’Impost de construccions, instal·lacions i obres, meritada pel comunicat diferit de 12
de febrer de 2019 amb número 01-2019CD02747, per a la realització de les obres en
un edifici catalogat d’interès local amb nivell de protecció C, al carrer Ortigosa, 14-16,
atès que s’ajusta a l’establert a l’article 7è.1.B3 de l’esmentada Ordenança, en relació
amb l’aplicació de la bonificació i la seva quantia. D’aquesta manera la quota de
l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 1.571 euros, es
redueix en un 35%, la qual cosa representa una bonificació de 550,02 euros, quedant
només obligat a pagar 1.021 euros per aquest concepte. DONAR TRASLLAT a l’institut
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

11. –

(01-2019CD05696) ACORDAR LA DECLARACIÓ d’interès públic i utilitat municipal de
les obres a realitzar, al carrer Sant Pau 99, consistents en la neteja dels paraments
interiors de pedra i consolidació dels junts dels carreus en un edifici urbanísticament
protegit (nivell de protecció A segons Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni
cultural català) i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1, per a l’any 2019.
CONCEDIR a l’Arquebisbat de Barcelona, representat per Pere Sabater Samso, una
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bonificació del 95% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres
meritada pel comunicat diferit de 19 de febrer de 2019 amb número 012019CD05696 per a la realització de les obres en un edifici catalogat d’interès
nacional amb nivell de protecció A, al carrer Sant Pau 99, atès que s’ajusta a
l’establert a l’article 7è.1.B1 de l’esmentada Ordenança, en relació amb l’aplicació de
la bonificació i la seva quantia. D’aquesta manera la quota de l’Impost sobre
instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 3.541,85 euros, es redueix en un
95%, la qual cosa representa una bonificació de 3.364,76 euros, quedant només
obligat a pagar 177,09 euros per aquest concepte. DONAR TRASLLAT a l’Institut
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
12. –

(01-2019CD20823) ACORDAR LA DECLARACIÓ d’interès públic i utilitat municipal de
les obres interiors en locals que afecten puntualment l’estructura de l’edifici del carrer
Rambla 124, actuació en un edifici amb qualificació urbanística 12b, dins del PGM i
urbanísticament protegit (nivell de protecció C segons Llei 9/1993, de 30 de setembre,
del patrimoni cultural català) i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1. per a l’any
2019. CONCEDIR a BCN Via Central Project SLU, representada pel Sr. Jordi Bono Cruz,
una bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i
obres meritada pel comunicat diferit de 27 de maig de 2019 amb número 012019CD20823 per a la realització de les obres en un edifici catalogat d’interès local
amb nivell de protecció C, al carrer Rambla 124, atès que s’ajusta a l’establert a
l’article 7è.1.B3 de l’esmentada Ordenança, en relació amb l’aplicació de la bonificació
i la seva quantia. D’aquesta manera la quota de l’Impost sobre instal·lacions,
construccions i obres que ascendeix a 8.788,02 euros, es redueix en un 35%, la qual
cosa representa una bonificació de 3.075,81 euros, quedant només obligat a pagar
5.712,21 euros per aquest concepte. Atès que consta liquidació per l’import de 8.375
euros, correspon la devolució de 2.662,79 euros. DONAR TRASLLAT a l’institut
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

13. –

(01-2019CD26275) ACORDAR LA DECLARACIÓ d’interès públic i utilitat municipal de
les obres a realitzar consistents en la reforma de l’antiga sala d’actes de la planta
primera de l’edifici Arts Santa Mónica per a noves oficines del Departament de
Cultura de la Generalitat, al carrer Rambla 7, edifici sense afectació estructural, ni
façana, ni estructura, i urbanísticament protegit (nivell de protecció A segons Llei
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català) (identificador 455). i, de
conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1. per a l’any 2019. CONCEDIR a la Generalitat
de Catalunya, representada per Josep Girabal Ros, una bonificació del 95% sobre la
quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres meritada pel comunicat
diferit de 25 de setembre de 2019 amb número 01-2019CD26275 per a la realització
de les obres en un edifici catalogat d’interès nacional amb nivell de protecció A, al
carrer Rambla 7, atès que s’ajusta a l’establert a l’article 7è.1.B1 de l’esmentada
Ordenança, en relació amb l’aplicació de la bonificació i la seva quantia. D’aquesta
manera la quota de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres que ascendeix
a 4.079,11 euros, es redueix en un 95%, la qual cosa representa una bonificació de
3.875,15 euros, quedant només obligat a pagar 203,96 euros per aquest concepte.
DONAR TRASLLAT a l’institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
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14. –

(01-2019CD35496) ACORDAR LA DECLARACIÓ d’interès públic i utilitat municipal de
les obres a realitzar consistents en la realització d’obres destinades a la reforma d’un
local per adaptar-lo a un centre religiós i promogudes directament per una entitat
sense ànim de lucre, al carrer Lluna 11. CONCEDIR a Centro Islámico del Raval de
Barcelona, representat per Ramon Pou Balagué, una bonificació del 65% sobre la
quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres meritada pel comunicat
diferit de 5 de desembre de 2019 amb número 01-2019CD35496 per a la realització
de les obres promogudes per una entitat sense ànim de lucre, el Centro Islámico del
Raval de Barcelona, al carrer Lluna 11, per la reforma d’un local per adaptar-lo a un
centre religiós, atès que s’ajusta a l’establert en l’article 7è.1 A1.2 de l’esmentada
Ordenança, en relació amb l’aplicació de la bonificació i a la seva quantia. D’aquesta
manera, la quota de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres que ascendeix
a 426,26, es redueix en un 65%, la qual cosa representa una bonificació de 277,07
euros, quedant només obligat a pagar 149,19 euros. Atès que consta liquidació per
l’import de 246,16 euros, correspon la devolució de 96,97 euros. DONAR TRASLLAT a
l’institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

15. –

(01-2019CD49402) ACORDAR LA DECLARACIÓ d’interès públic i utilitat municipal de
les obres interiors en habitatge del carrer Sant Pere Més Baix, 15, P02 3 sense afectar
l’estructura de l’edifici, edifici urbanísticament protegit (nivell de protecció C segons
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català) i, de conformitat amb
l’Ordenança Fiscal 2.1. per a l’any 2019.CONCEDIR al Sr. Josep Maria Sabadell Riera,
en nom i representació de Carmen Pons Riera, una bonificació del 35% sobre la quota
de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres meritada pel comunicat diferit de
13 de novembre de 2019 amb número 01-2019CD49402 per a la realització de les
obres, al carrer Sant Pere Més Baix, 15, P02 3, en un edifici catalogat d’interès local
amb nivell de protecció C, atès que s’ajusta a l’establert a l’article 7è.1.B3 de
l’esmentada Ordenança, en relació amb l’aplicació de la bonificació i la seva quantia.
D’aquesta manera la quota de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres que
ascendeix a 779,98 euros, es redueix en un 35%, la qual cosa representa una
bonificació de 272,99 euros, quedant només obligat a pagar 506,99 euros per aquest
concepte. Atès que consta liquidació per l’import de 588,89 euros, correspon la
devolució de 81,90 euros. DONAR TRASLLAT a l’institut Municipal d’Hisenda als
efectes pertinents.

16. –

(01-2017LL18014) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les
obres consistents en actuacions de reforma interior –nova ubicació de l’escala
d’emergència i enderroc d’un envà interior- i actuació en la façana –recuperació d’una
obertura i eliminació d’un moble afegit sobre la façana- en una entitat situada en la
planta baixa i principal d’un edifici en cantonada amb qualificació urbanística 12b i
protegit amb un nivell B (id.827), en el carrer Portaferrissa 25-25bis. CONCEDIR a
Casacuberta Villamil, SL una bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de
construccions, instal·lacions i obres generada per l’admissió la llicència d’obres a
realitzar al carrer Portaferrissa 25-25bis, atès que s’ajusta a l’establert en l’article
7è.B2 de l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la bonificació i a la seva
quantia. D’aquesta manera la quota de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i
obres que ascendeix a 441,63 euros, es redueix en un 50%, la qual cosa representa
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una bonificació de 220,82 euros, quedant només obligat a pagar 220,82 euros per
aquest concepte. DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes
pertinents.
17. –

(01-2019LL46711) ACORDAR LA DECLARACIÓ d’interès públic i utilitat municipal de les
obres a realitzar consistents en la rehabilitació de cobertes, amb treballs verticals, en
edifici amb qualificació urbanística 12d zona casc antic perimetral, inclòs en el PERI
del Sector Oriental, catalogat amb nivell C i inclòs al Conjunt C dels carrers Méndez
Núñez, Pg. Lluí Companys, Ptge. Hort dels Velluters, Lluís el Piadós, Ptge. Sant Benet i
Trafalgar i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1. per a l’any 2019. CONCEDIR al
Sr. Francisco Javier Olans Lugones, en nom i representació de la Comunitat de
Propietaris Méndez Núñez 14, una bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de
construccions, instal·lacions i obres meritada per la llicència d'obres atorgada pel
Regidor del Districte el 22 de gener de 2019 (expedient núm. 01-2019LL46711) per a
la realització de les obres en un edifici catalogat d’interès local amb nivell de protecció
C, al carrer Méndez Núñez 14, atès que s’ajusta a l’establert a l’article 7è.1.B3 de
l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la bonificació i la seva quantia.
D’aquesta manera la quota de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres que
ascendeix a 1.398,82 euros, es redueix en un 35%, la qual cosa representa una
bonificació de 489,59 euros, quedant només obligat a pagar 909,23 euros per aquest
concepte. DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

18. –

(02-2019CD02653) ACORDAR la declaració d'especial interès i utilitat municipal de les
obres de reforma interior de la zona de transfusió del recinte de l'Escola Industrial,
sense afectació de l'estructura de l'edifici, realitzades a l'edifici situat a l'adreça del
Carrer Comte d'Urgell 187, emparades per l'admissió del Comunicat diferit d'obres 022019CD02653 de 3 de juliol de 2019; CONCEDIR a la DIPUTACIÓ DE BARCELONA
(P.0800.000-B) la bonificació del 70% sobre la quota de l'Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres generada en relació a les obres indicades, donat que s'ajusten a
allò establert en l'article 7 de la Ordenança Fiscal 2.1, atès que es tracta d'unes obres
d'interès i utilitat municipal, destinades a equipament comunitari, executades en
terreny qualificat com equipament i promogudes per una entitat de caràcter públic;
NOTIFICAR a l'interessat i DONAR-NE trasllat a l'Institut Municipal d'Hisenda als
efectes pertinents.

19. –

(01-2016LL34457) ACORDAR LA DECLARACIÓ d’interès públic i utilitat municipal de les
obres consistents en la instal•lació d’ascensor a l’ull de l’escala i rehabilitació dels
elements comuns en un edifici plurifamiliar a la finca ubicada al carrer Carme 31, atès
que es tracta d’un edifici urbanísticament protegit (nivell de protecció B, d’acord amb
el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Històric-Artístic de la Ciutat de Barcelona i
amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català) i, de conformitat
amb l’Ordenança Fiscal 2.1. per a l’any 2016. CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris
del carrer Carme 31, representada pel el Sr. Sergi Ventosa Hernández, una bonificació
del 50% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal•lacions i obres generada
per la concessió de la llicència d’obres majors per les obres a realitzar en un edifici
catalogat d’interès local amb nivell de protecció “B”, atès que s’ajusta a l’establert a
l’article 7è.1.B2 de l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la bonificació i la
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seva quantia. D’aquesta manera la quota de l’Impost sobre instal•lacions,
construccions i obres que ascendeix a 4.057,03 euros, es redueix en un 50%, la qual
cosa representa una bonificació de 2.028,52 euros, quedant només obligat a pagar
2.028,52 euros per aquest concepte. DONAR TRASLLAT a l’institut Municipal
d’Hisenda als efectes pertinents.

b) Proposicions
D) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
d) Preguntes
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
E) Mocions
Després d'haver examinat l'anterior relació de propostes d'acords decisoris que seran
tractades en les sessions de les corresponents Comissions del Plenari, la Comissió de
Govern els DÓNA la seva conformitat.
III) ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN
A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 3 de
setembre de 2020, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la
Comissió; i S'APROVA.
B) Part Informativa

a) Despatx d'ofici
b) Informes
C) Part Decisòria

a) Propostes d'acord
Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del dia, S'ACORDA:
ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA
1. –

(0279/2020) ESMENAR, de conformitat amb l’article 109.2. de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,
l’apartat vuitè de les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per a la
reducció de la pobresa i la precarietat de les dones de la ciutat de Barcelona en el
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marc de l’estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat (2016-2024), i
l’apartat cinquè de la convocatòria de subvencions de caràcter pluriennal per a la
reducció de la pobresa i la precarietat de les dones en el marc de l’estratègia contra la
feminització de la pobresa i la precarietat (2016-2024) per als anys 2020 i 2021,
aprovades per acord de la Comissió de govern de 16 de juliol de 2020, en el sentit que
s’indica en el document annex que consta a l’expedient. PUBLICAR les esmenes al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta municipal; i, ESTABLIR un
termini de presentació de sol·licituds de 15 dies hàbils a iniciar el dia següent al de la
publicació de les esmenes de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
2. –

(DA preus públics recollida residus comercial) RATIFICAR el Decret d’Alcaldia, de 31 de
juliol de 2020, pel qual s’estableix una mesura excepcional en relació amb la liquidació
de preus públics dels serveis de recollida de residus comercials i industrials
assimilables als municipals, amb ocasió de l’impacte econòmic i social de la crisi
sanitària ocasionada amb la COVID-19.DONAR COMPTE del present acord a la propera
sessió del Consell Municipal.

3. –

(20xc0106) APROVAR el conveni de col·laboració entre l´Ajuntament de Barcelona i
Advanced Music SL per al desenvolupament del Projecte "SÓNAR+D CCCB" 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
170.000,00 euros, que representa el 37,36% del projecte, que té un import de
455.000,00 euros. 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 170.000,00 euros, dels quals 100.000,00 euros
amb càrrec a l´aplicació pressupostària 0700/47930/43211 de l´Àrea d'Economia,
Recursos i Promoció Econòmica del pressupost de l´any 2020 i 70.000,00 euros amb
càrrec a l´aplicació pressupostària 0800/44300/33411 de l´Àrea de Cultura, Educació,
Ciència i Comunitat del pressupost de l´any 2020, a favor d´Advanced Music SL amb
CIF B66699216. REQUERIR les entitats beneficiàries per tal que en un termini no
superior a tres mesos de la finalització del projecte presenti la justificació de
l'aplicació dels fons rebuts, mitjançant la presentació de l'informe d'auditor, d'acord
amb allò establert al pacte 5è del conveni. FACULTAR l'Im. Sr. Jaume Collboni
Cuadrado, Primer Tinent d´Alcaldia, per a la signatura de l'esmentat conveni, així com
la de tots aquells documents que se'n derivin.

4. –

(3-086/2020) APROVAR l’expedient núm. 3-086/2020 de modificacions de crèdit,
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de
Barcelona de l’exercici 2020, d’import 563.476,47 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. 20083191; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.

5. –

(3-087/2020) APROVAR l’expedient núm. 3-087/2020 de modificacions de crèdit,
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consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de
Barcelona de l’exercici 2020, d’import 968.000,00 euros, per fer front a despeses de la
Gerència d’Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports sobrevingudes per la crisi
sanitària derivada de la Covid 19, de conformitat amb la documentació i amb la
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència
comptable núm. 20090291; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONARNE COMPTE a la Comissió d’Economia i Hisenda.
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
Districte de Sants-Montjuïc
6. –

(20obo217) APROVAR inicialment el Projecte executiu d’urbanització de la UA de la
Modificació del PGM a l’àmbit del mas de “Can Clos” i el seu entorn, a Barcelona,
d’iniciativa pública, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte de 16 de juliol de 2020,
que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït,
amb un import de 8.013.558,09 euros, inclòs el 21 % de l’impost del valor afegit (IVA);
d’acord amb allò que preveu l’art. 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme; i SOTMETRE a informació pública
dit projecte, durant un termini d’un mes, a partir del dia següent de la publicació de
l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), i en un dels diaris de més
circulació de la província, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi
al·legacions pertinents

7. –

(16gu34) APROVAR inicialment, a l’empara de l’article 119.2.a del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el Projecte
de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació, del PAU discontinu de la Modificació
puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit del Mas de Can Clos i el seu entorn,
formulat per propietaris de finques la superfície de les quals representa més del 50%
de la superfície total reparcel·lable, com preveu l’article 140 del Text refós de la Llei
d’Urbanisme, amb les prescripcions contingudes a l’informe de 24 de juliol de 2020 de
la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme, que
consta en l’expedient, en els mateixos propis termes que es donen per reproduïts.
SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un mes per a al·legacions,
mitjançant inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un dels
diaris de més circulació de la província i al Tauler d’edictes de la Corporació, amb
audiència simultània a les persones interessades pel mateix termini, amb notificació
personal.

8. –

(16gu25) RESOLDRE les al·legacions formulades en el tràmit d’informació pública del
projecte de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, del PAU A de la
MPGM al carrer Juan de Sada i el seu entorn, en el sentit que justificadament i
raonada, figura en l’informe de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de
l’Institut Municipal d’Urbanisme de 22 de juliol de 2020 que consta en l’expedient i
que es dona per reproduït. APROVAR definitivament, a l’empara de l’article 119.2.a)
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, el Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, del
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PAU A de la MPGM al carrer Juan de Sada i el seu entorn, formulat per la Junta de
Compensació constituïda a l’efecte, que incorpora les modificacions derivades de
l’acord d’aprovació inicial i de l’informe esmentat de 22 de juliol de 2020, amb les
consideracions que consten en el mateix en relació a les finques resultants B i C.
RECONÈIXER, de conformitat amb l’article 219 undecies del Decret 305/2006, de 18
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, en la redacció
donada pel Decret 80/2009, de 19 de maig, pel qual s’estableix el règim jurídic dels
habitatges destinats a fer efectiu el dret de reallotjament, el dret al
reallotjament dels ocupants legals d’habitatges que han acreditat els requisits legals
establerts i que ho van sol·licitar expressament en el tràmit d'audiència derivat de
l'aprovació inicial del projecte, i que es relacionen a l’apartat setè del repetit
informe de 22 de juliol de 2020. DETERMINAR, de conformitat amb l’article 153 del
Reglament de la Llei d’urbanisme, que la fermesa en via administrativa de l’acord
d’aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació, produirà essencialment els
efectes econòmics i jurídics continguts a l’article 127 del Text refós de la Llei
d’urbanisme, i per tant, entre d’altres, la cessió, en ple domini i lliure de càrregues, a
l’Administració actuant dels terrenys de cessió obligatòria per a llur afectació als usos
previstos en el planejament. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i en un dels diaris de més circulació de la província, i
NOTIFICAR-LO individualment a tots els propietaris i altres interessats afectats.
DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
9. –

(3BC 2019/096) AIXECAR LA SUSPENSIÓ DE LA TRAMITACIÓ del Projecte executiu de
la conversió a plataforma única dels carrers Torre d’en Damians i Rector Triadó
compresos entre els carrers Tarragona i Creu Coberta, al Districte de Sants-Montjuïc
de Barcelona, d’iniciativa municipal, acordada en data 30 de juliol de 2020, per
mancar l’informe preceptiu i vinculant de la Direcció General d’Infraestructures de
Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, atès que la DGIM ha emès l’informe
favorable; I APROVAR DEFINITIVAMENT el Projecte, d'acord amb l'Informe Tècnic de
Projecte que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per
reproduït, amb un pressupost de 648.519,79 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); APROVAR el conveni específic de cessió d’instal·lacions i servitud de pas
sobre terrenys a favor de Edistribución Redes Digitales, SL de línies de Baixa Tensió i
FACULTAR la Gerent d’Ecologia Urbana per a formalitzar el conveni; 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.

10. –

(3BC 2020/055) APROVAR el Projecte Modificat del projecte de millora del sistema de
drenatge al Paral·lel, Ronda Sant Pau, Vila i Vilà. Fase 2: carrer Vila i Vilà entre el
carrer Carrera i el carrer Palaudàries, al Districte de Sants-Montjuïc 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 i de la Direcció Tècnica
d’Infraestructures de BIMSA i de l’Informe Jurídic de BIMSA que figuren a l’expedient
administratiu i que aquests efectes es donen per reproduïts, per un import, que en el
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cas de ser executat pel mateix contractista ascendeix a 5.180.709,92 euros, el 21%
d’IVA inclòs, import resultant de sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa
oferta per l’adjudicatari (4.322.029.47 euros, IVA inclòs) i l’import de les
modificacions (858.680,45 euros, IVA inclòs), que representen el 19,87 % d’increment
sobre l’import adjudicat del projecte). Consistents en grans trets en: la millora del
sosteniment de l´excavació, rectificació del desviament d´aigües en capçalera,
enderroc de serveis afectats no contemplats en el projecte, canvis per part de
companyia elèctrica en l´estintolament de serveis, aparició de creuaments de
fibrociment al carrer; i PUBLICAR aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB), en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta
municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.
Districte de les Corts
11. –

(19obo469) APROVAR DEFINITIVAMENT el “Projecte executiu d’urbanització del Camí
de Mare de Déu de Lorda, i fora d’àmbit corresponent a la zona verda compresa entre
el camí de Mare de Déu de Lorda, l’Avinguda Mare de Déu de Lorda i el carrer Conrad
Xalabarder”, al Districte de Les Corts, a Barcelona, d’iniciativa públic-privada, d’acord
amb l’Informe Tècnic del Projecte de 20 de novembre de 2019, que figura a
l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un
import de 3.148.343,48 euros, inclòs el 21 % de l’impost del valor afegit (IVA), d’acord
amb allò que preveu l’art. 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme; i que incorpora les modificacions
resultants del tràmit d’informació pública i dels informes de la Direcció de serveis de
projectes i obres de l’Institut Municipal d’Urbanisme de 4 de juny de 2020, i de la
Direcció de serveis jurídics de l’Institut Municipal d’Urbanisme de 18 de juny de 2020,
en el sentit que l’import a càrrec de la Fundació Aula Escola Europea és de 727.693,21
euros, IVA inclòs; RESOLDRE les al·legacions presentades el 2 de juny de 2020 pel
senyor José Manuel Lara García, actuant en nom i representació de la Fundació Aula
Escola Europea, durant el període d’exposició pública al referit Projecte executiu
d’urbanització, en el sentit i pels motius que justificadament i raonada figuren a
l’informe de la Direcció de serveis de projectes i obres de l’Institut Municipal
d’Urbanisme de 4 de juny de 2020, i de la Direcció de serveis jurídics de l’Institut
Municipal d’Urbanisme de 18 de juny de 2020, que obren a l’expedient, i que a
efectes de motivació s’incorporen a aquest acord; PUBLICAR aquest acord al Butlletí
Oficial de la Província (BOP), en un dels diaris de més circulació de la província, a la
Gaseta Municipal, i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i NOTIFICAR-HO als
interessats en aquest procediment.
Districte d'Horta-Guinardó

12. –

(18g360) DESESTIMAR PER IMPROCEDENT, d’acord amb l’establert a l’article 114 del
Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010
de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer, l’advertiment del propòsit
d’iniciar expedient d’expropiació per ministeri de la llei formulat pel senyor Francesc
Marfà Badaroux, en nom i representació dels senyors Francisco Javier Argente Ariño i
Laura Argente Ariño, en data 19 d’octubre de 2018, en relació a les finques núm. 1 del
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carrer Alighieri i núm. 23 de la Baixada de Can Mateu, qualificades com a sistema
d’equipaments de nova creació de caràcter local (clau 7b) i xarxa viària, per la
Modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit del barri del Carmel i entorns,
aprovada definitivament l’1 de juny de 2010, pels motius que figuren a l’informe del
Departament d’Expropiacions de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de
l’Institut Municipal d’Urbanisme, de 18 de juliol de 2020, que a efectes de motivació
s’acompanya a la present i es té per íntegrament reproduït.
Districte de Sant Martí
13. –

(19g141-01) FIXAR en tràmit d’avinença, a l’empara de l’article 24 de la Llei
d’Expropiació Forçosa, la quantitat de 564.000,00 euros, inclòs el 5% de premi
d’afecció, com a indemnització, per tots els conceptes, per l’expropiació de la finca
núm. 127-131 del carrer Pamplona (també núm. 7-9 del carrer Tànger), qualificada de
parcs i jardins actuals i de nova creació a nivell metropolità (clau 6c) per la
Modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit de la plaça de les Glòries i
Meridiana Sud, aprovada definitivament el 27 de juliol de 1999; APLICAR l’esmentada
quantitat amb càrrec al projecte núm. 10.6819.01 del Pressupost de l’Institut
Municipal d’Urbanisme per l’any 2020; PAGAR l’esmentada quantitat a les
propietàries, les senyores Ana María, Luisa María Asunción i Rocío Alberich de Castro,
per terceres parts indivises, un cop acreditin el domini i llibertat de càrregues de
l’immoble i transmetin la propietat o, altrament, DIPOSITAR-LA a la Tresoreria
Municipal i OCUPAR l’immoble afectat.

14. –

(20g53) APROVAR definitivament, a l’empara de l’article 119.2 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual es va aprovar el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya, i l’article 125.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme, el projecte d’estatuts i bases d’actuació per a la
constitució de la Junta de Compensació del Polígon d’Actuació 2 del Pla de Millora
Urbana de l’illa delimitada pels carrers Bolívia, Bac de Roda, Perú i prolongació virtual
del carrer Provençals de Barcelona, formulats per propietaris que representen més
del 50% de la superfície del Polígon d’actuació urbanística; atès que s´ha donat
compliment a totes les observacions contingudes a l’informe del Departament de
Reparcel·lacions de l’Institut Municipal d’Urbanisme de data 10 de febrer de 2020.
REQUERIR els esmentats propietaris del projecte d’estatuts i bases d’actuació per a la
constitució de la Junta de Compensació del Polígon d’Actuació 2 del Pla de Millora
Urbana de l’illa delimitada pels carrers Bolívia, Bac de Roda, Perú i prolongació virtual
del carrer Provençals de Barcelona per tal que constitueixin la Junta de Compensació
mitjançant escriptura pública. DESIGNAR com a representant d’aquesta Administració
en l’òrgan rector de la Junta de Compensació, al Director de serveis de gestió
urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme, el Sr. Jaume Vidal i Pi. PUBLICAR
aquest acord en el Butlletí Oficial de la Provincia i en un dels diaris de major circulació
de la província; NOTIFICAR-LO personalment als interessats, i DONAR-NE compte a la
Comissió d´Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

15. –

(06pc127822@r1) APROVAR definitivament, a l’empara de l’article 119.2 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme,
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la modificació dels estatuts de la Junta de Compensació del Subsector núm. 11 del Pla
de Millora Urbana per a la reforma interior del sector Llull-Pujades Ponent aprovada
per l’Assemblea General Ordinària celebrada en data 22 d’octubre de 2019.
COMUNICAR la modificació dels estatuts al Registre d’entitats urbanístiques
col·laboradores, dependent de la Direcció General d’Ordenació del Territori i
Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, en el Tauler d’Edictes de la Corporació, a la
Gaseta Municipal i en un dels diaris de més difusió de la província. NOTIFICAR aquest
acord individualment a tots els interessats. DONAR-NE compte a la Comissió
d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT
16. –

(18/2020) APROVAR el model de conveni de col·laboració i els seus annexos, a
subscriure entre els Districtes de l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci d’Educació
de Barcelona i els Centres Educatius de la ciutat, relatiu a la cessió d’espais municipals
en el marc de la pandèmia per coronavirus SARS-COV-2 per al curs 2020/2021;
FACULTAR als gerents dels districtes per a la signatura del conveni i dels documents
que se’n derivin.

17. –

(2020-0078) APROVAR el conveni de cooperació entre el Servei Català de la Salut, el
Consorci Sanitari de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona per a l’ocupació del
Pavelló de la Vall d’Hebron com a PAV-Salut; FACULTAR a la gerent de l’Àrea de
Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, Sra. Marta Clari Padrós, per signar el present
conveni i per dur a terme les actuacions necessàries per a la millor concreció,
adaptació i execució del present acord, donant-ne compte a la Comissió de Govern.

18. –

(2020-0077 (antic 0871/17 tramitat en paper)) PRORROGAR l’Acord de Gestió Cívica
entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consell d’Associacions de Barcelona, amb NIF
G64629538, codi conveni 20XC0190 (antic 0871/17) per la gestió de l’espai de Torre
Jussana i l’addenda pel desenvolupament del projecte pilot de l'Oficina de Gestió del
Patrimoni Ciutadà, fins el 16 de novembre de 2021, de conformitat amb la clàusula 4
de l’esmentat Acord, aprovat per acord de la Comissió de Govern de 16.11.2017 i
prorrogat per acord de la Comissió de Govern de 3 d’octubre de 2019, i que
instrumenta l’atorgament d’una subvenció mitjançant concessió directa i amb
caràcter excepcional per un import de 442.144,00 euros, i 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. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 442.144,00 euros a favor del
Consell d’Associacions de Barcelona, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
següents, de l’exercici pressupostari 2020: D/0800/48549/92418 per un import de
45.084,93 euros, D/0800/48903/92417 per un import de 4.200,66 euros, i
D/0701/48903/92011 per import de 4.200,66 euros; i de l’exercici pressupostari 2021:
D/0800/48549/92418 per un import de 328.915,07 euros, D/0800/48903/92417 per
un import de 29.871,34 euros i D/0701/48903/92011 per un import de 29.871,34
euros. CONDICIONAR la seva realització a l’existència de crèdit adequat i suficient en
els pressupostos posteriors a l’actual. FACULTAR el Sr. Marc Serra Solé, regidor de
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Drets de Ciutadania i Participació de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de
la pròrroga de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n
derivin.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
19. –

(192/2017) RATIFICAR L’AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ del contracte número
17004016-003 adjudicat a TRANSIT PROJECTES, S.L., amb NIF núm. B5948935, que té
per objecte la gestió del Centre Vil.la Urània, de conformitat amb l’acta d’aixecament
de la suspensió de 10 de juny de 2020 i amb la documentació presentada de
seguretat i salut pública que s’acompanya a la mateixa acta.DONAR-NE compte a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i esport.

20. –

(192/2017) PRORROGAR per un període comprès des del 01.10.2020 fins el
31.12.2020, el contracte 17004016-004 que té per objecte Pròrroga dels serveis de
gestió, dinamització i coordinació del Centre Cívic Vil.la Urània, adjudicat a l'empresa
TRANSIT PROJECTES, S.L., amb NIF B59489351, per un import total de 195.332,13
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 195.332,13 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2020 i amb càrrec a la
partida i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 161.431,51
euros i import IVA de 33.900,62 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711 0605. REQUERIR a l'adjudicatari per tal que comparegui a les
dependències de Anglí per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a
comptar des de la recepció de la notificació. DONAR-NE compte a la Comissió de
Drets Socials, Cultura i Esports.
Districte de Sant Andreu

21. –

(18000643-003) RATIFICAR l'aixecament de la suspensió de l’execució del contracte
que té per objecte el servei de dinamització i suport del centre cívic Sant Andreu, amb
efectes des del dia 15 de juny de 2020, sense perjudici del reconeixement, si escau, de
la indemnització que correspongui satisfer al contractista pel temps que el contracte
hagi romàs suspès, la qual es tramitarà pel procediment corresponent. NOTIFICAR
aquesta Resolució al contractista. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.

b) Mocions
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 11,30
hores.

Signat electrònicament per
:Ester Solana Grasa - (SIG)
Data :2020.09.14 11:31:39
CEST
Raó:Aixecament Acta
Lloc : Barcelona
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