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COMISSIÓ DE GOVERN 

Actes 
 
Acta de la sessió del 2 de setembre de 2015, aprovada el 9 de setembre de 
2015 
 

 
A la Sala nova de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el 

dia dos de setembre de dos mil quinze s'hi reuneix la Comissió de Govern en sessió 
ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. Alcaldessa, Ada Colau Ballano. Hi 
concorren els Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents/tes d'Alcalde, Gerardo Pisarello 
Prados, Laia Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà, Janet Sanz Cid, i els Ims. Srs. 
Regidors i les Imes. Sres. Regidores, Raimundo Viejo Viñas, Gala Pin Ferrando, 
Agustí Colom Cabau, Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal Lago i Josep Ma. 
Montaner Martorell. assistits pel Secretari General, Sr. Jordi Cases i Pallarés, que 
certifica. 

També hi és present el Gerent Municipal, Sr. Jordi Martí Grau.  
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les deu 

hores. 
 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 29 de juliol de 2015, 

l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i 
s'aprova. 

 
B) Part Informativa 

 
a) Despatx d'ofici 
 
En compliment del Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, ES COMUNIQUEN 

les resolucions següents: 
 
1. ICUB Resolucions de 6 de juliol de 2015 del President i del Gerent de l'Institut 

de Cultura de Barcelona que atorga una subvenció, mitjançant concessió directa i 
amb caràcter excepcional, a l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, amb CIF G-
08880148, per import de 95.000,00 euros, d'acord amb els arts. 22.2.c) i 28, 
ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l'art. 
6.2 de la normativa general de subvencions. aprova el conveni adjunt que consta a 
l'expedient pel qual es formalitzarà l'atorgament de la subvenció. Requereix les 
entitats beneficiaries per tal que facilitin tota la informació que demani l'Institut de 
Cultura de Barcelona, i que procedeixin a la justificació de la subvenció rebuda en 
la data màxima de 30 de gener de 2016. Autoritza l'import màxim de 95.000,00 
euros, en virtut del conveni de col·laboració entre l'Institut de Cultura de Barcelona 
i l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, amb càrrec a l'estat d'ingressos i 
despeses de l'Institut corresponent a l'any 2015. 

 
b) Informes 
 

C) Part Decisòria 
 
a) Propostes d'acord 
 
Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del dia, s'acorda: 
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ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 
1. Aprovar el projecte normatiu per a la modificació de l’article 75 del Reglament 

Orgànic Municipal, per tal d’incloure-hi les determinacions relatives al lloc de 
celebració de les sessions del Plenari del Consell Municipal; i donar-li el tràmit 
previst a l’article 111 del Reglament Orgànic Municipal. 

 
2. Aprovar l’expedient núm. 3-123/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2015, d’import 1.000.000,00 euros, de conformitat amb la documentació 
i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, 
referència comptable núm. 15073091. 

 
 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 
 
3. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Associació Catalana 

d'Empreses per a Gais i Lesbianes (ACEGAL), amb NIF núm. G-64717812, per a 
l’execució del projecte “Defensa de la llibertat d'orientació sexual i identitat de 
gènere – PRIDE 2015", 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 de la normativa general reguladora de les subvencions, per un import de 
40.000,00 euros. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública per raons 
d’interès públic justificades en l’informe de la direcció del Programa de Drets Civils, 
de data 26 de març de 2015. Autoritzar i disposar la despesa de 40.000,00 euros, 
amb càrrec a la partida 23252-48903-0201, equivalent al 26,51% del cost total del 
projecte (150.886,00 euros). Requerir l’entitat beneficiària per tal que en un 
termini no superior als tres mesos, a comptar des de la finalització de l’activitat 
realitzada, presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat 
amb el pacte setè del conveni. Facultar l'Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, regidora 
de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI, per a la signatura de l’esmentat conveni, així 
com la de tots aquells documents que se’n derivin. 

 
4. Prorrogar, de mutu acord, a l’empara dels articles 23.2 i 278 del Text refós de 

la Llei de contractes del sector públic, el contracte 12002659 (lot 1) que té per 
objecte el concert de 100 places/dia de mitjana de menjador social diürn els 365 
dies de l’any a la zona de Sarrià, de conformitat amb les motivacions de l’informe 
emès per la tècnica i la cap del Departament d’Atenció a Persones Vulnerables, de 
16 de juny de 2015, adjudicat a Futur Just Empresa d'Inserció, SL, per al període 
comprès entre l’1 de novembre de 2015 i el 31 de desembre de 2015, i per un 
import de 50.660,50 euros (46.055,00 euros, import net i 4.605,50 euros, en 
concepte d’IVA al 10%). Aprovar la revisió de preus, d’acord amb la clàusula 17 
del plec de clàusules administratives particulars, en la quantitat de -212,54 euros. 
Autoritzar i disposar, a favor de Futur Just Empresa d'Inserció, SL, amb NIF núm. 
B-64061211, la despesa per un import total de 50.447,96 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida 0201 23144 22731 del pressupost de 2015. Requerir 
l’adjudicatari perquè comparegui, dins del termini de quinze dies hàbils comptats a 
partir del dia següent al de la notificació d’aquesta resolució, a les dependències 
del Departament de Serveis Jurídics de la Gerència de Drets Socials (passeig de 
Sant Joan núm. 75) per a la formalització de la pròrroga del contracte. 

 
5. Prorrogar, de mutu acord, a l’empara dels articles 23.2 i 278 del Text refós de 

la Llei de contractes del sector públic, el contracte 12002660 (lot 2) que té per 
objecte el concert de 100 places/dia de mitjana de menjador social diürn els 365 
dies de l’any a la zona de Les Corts, de conformitat amb les motivacions de 
l’informe emès per la tècnica i la cap del Departament d’Atenció a Persones 
Vulnerables, de 18 de juny de 2015, adjudicat a ISS Soluciones de Catering, SL, 
per al període comprès entre l’1 de novembre de 2015 i el 31 de desembre de 
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2015, i per un import de 50.660,50 euros (46.055,00 euros, import net i 4.605,50 
euros, en concepte d’IVA al 10 %). Aprovar la revisió de preus, d’acord amb la 
clàusula 17 del plec de clàusules administratives particulars, en la quantitat de -
212,54 euros. Autoritzar i disposar, a favor d'ISS Soluciones de Catering, SL, amb 
NIF núm. B-64416621, la despesa per un import total de 50.447,96 euros, IVA 
inclòs, amb càrrec a la partida 0201 23144 22731 del pressupost de 2015. 
Requerir l’adjudicatari per què comparegui, dins del termini de quinze dies hàbils 
comptats a partir del dia següent al de la notificació d’aquesta resolució, a les 
dependències del Departament de Serveis Jurídics de la Gerència de Drets Socials 
(passeig de Sant Joan núm. 75) per a la formalització de la pròrroga del contracte. 

 
6. Prorrogar, de mutu acord, a l’empara dels articles 23.2 i 278 del Text refós de 

la Llei de contractes del sector públic, el contracte 12002662 (lot 3) que té per 
objecte el concert de 100 places/dia de mitjana de menjador social diürn els 365 
dies de l’any a la zona de l’Eixample, de conformitat amb les motivacions de 
l’informe emès per la Tècnica i la Cap del Departament d’Atenció a Persones 
Vulnerables de data 18 de juny de 2015, adjudicat a Futur Just Empresa 
d'Inserció, SL, per al període comprès entre l’1 de novembre de 2015 i el 31 de 
desembre de 2015, i per un import de 53.386,44 euros (48.533,12 euros, import 
net i 4.853,32 euros, en concepte d’IVA al 10%). Aprovar la revisió de preus, 
d’acord amb la clàusula 17 del plec de clàusules administratives particulars, en la 
quantitat de -223,98 euros. Autoritzar i disposar, a favor de Futur Just Empresa 
d'Inserció, SL, amb NIF núm. B-64061211, la despesa per un import total de 
53.162,46 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 0201 23144 22731 del 
pressupost de 2015. Requerir l’adjudicatari perquè comparegui, dins del termini de 
quinze dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la notificació d’aquesta 
resolució, a les dependències del Departament de Serveis Jurídics de la Gerència 
de Drets Socials (passeig de Sant Joan núm. 75) per a la formalització de la 
pròrroga del contracte. 

 
7. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Fundació Mans a les 

Mans, amb NIF núm. G63509616, per a l’execució del projecte “Centre Obert el 
Submarí”, per donar i oferir recursos socioeducatius en relació amb mancances de 
la infància i de l’adolescència, que instrumenta l’atorgament de la subvenció de 
concessió directa 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 de la normativa general 
reguladora de les subvencions, per un import de 107.447,58 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, a favor de Fundació 
Mans a les Mans, amb NIF núm. G63509616, la despesa de 107.447,58 euros, de 
la qual 51.973,79 euros corresponen a l’exercici 2015 i 55.473,79 euros a l’exercici 
2016, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient, amb càrrec a la 
partida 0201 23111 48903, equivalent al 32,93% del cost total del projecte 
(326.330,00 euros). Requerir l’entitat beneficiària per tal que en un termini no 
superior als tres mesos, a comptar des del 31 de desembre de cada any, presenti 
la justificació de l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte setè del 
conveni. Facultar l'Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Regidora de l’Àrea de Drets 
Socials i segona tinenta 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. 

 
8. Aprovar, d’acord amb els articles 22 i 109.1 del Text Refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP), l’expedient per a la 
contractació de la gestió del Centre d’Allotjament Familiar Temporal Navas, adreçat 
a famílies vulnerables afectades per la pèrdua o manca d’habitatge i/o en situació 
d’exclusió social i el foment de la inserció laboral de les persones en risc d’exclusió, 
ubicat al carrer de Navas de Tolosa núm. 312 de Barcelona, durant el termini 
comprès entre l'1 de gener de 2016 o el dia següent a la formalització del 
contracte, si és posterior a l'esmentada data i fins al 31 de desembre de 2017, vist 
l’informe de la Cap del Departament d'Atenció a Persones Vulnerables de data 28 
de juliol de 2015 que s’adjunta, el qual justifica la idoneïtat i la necessitat de la 
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tramitació del contracte. Autoritzar la despesa d’aquest contracte per un import de 
563.838,30 euros, dels quals 512.580,28 euros són pressupost net i 51.258,02 
euros són en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 10 %, amb càrrec 
al pressupost i partida indicats al document comptable, d’acord amb el 
desglossament següent: l’any 2016 per import de 281.919,15 euros, dels quals 
256.290,14 euros són pressupost net i 25.629,01 euros en concepte d’Impost 
sobre el Valor Afegit al tipus del 10%, i l’any 2017 per import de 281.919,15 
euros, dels quals 256.290,14 euros són pressupost net i 25.629,01 euros són en 
concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 10%. Atès que el present 
contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o 
realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius 
Pressupostos municipals. Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació amb 
utilització del procediment obert, d’acord amb els articles 138.2 i 157 i següents 
del TRLCSP. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regirà 
l’adjudicació d’aquest contracte i el plec de prescripcions tècniques de l’esmentat 
contracte, en compliment dels articles 115 i 116 del TRLCSP. Declarar la 
improcedència de revisió de preus a l’empara de l’art. 89 del TRLCSP. Donar-ne 
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
9. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Coordinadora de 

Jubilats i Pensionistes de les Associacions de Veïns de Barcelona, amb NIF 
G59478800, per a l’execució del projecte “Dinamització Centre Cultural Tomàs 
Tortajada”, per tal de facilitar la comunicació i la atenció a les persones grans i 
ajudant-les a què expressin els seus problemes i inquietuds derivats de la soledat i 
l’aïllament emocional en què es troben, que instrumenta l’atorgament de la 
subvenció de concessió directa 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 de la normativa 
general reguladora de les subvencions, per un import de 51.500,00 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, a favor de la 
Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de les Associacions de Veïns de Barcelona, 
amb NIF G59478800, la despesa de 51.500,00 euros, dels quals 25.750,00 euros 
del pressupost de l’any 2015, amb càrrec de la partida  0201 48903 23231, del 
Departament de Gent Gran de la Direcció de Serveis de Família i Serveis Socials, i 
de 25.750,00 euros per a l’any 2016, condicionada a l’existència de crèdit adequat 
i suficient, equivalent al 92,79% del cost total del projecte (55.500,00 euros). 
Requerir l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior als tres mesos, 
a comptar des del 31 de desembre de cada any, presenti la justificació de 
l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte setè del conveni. Facultar 
l'Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, Regidora de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI, 
per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents 
que se’n derivin. 

 
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 
Districte de Ciutat Vella 

 
10. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, 

mitjançant el Districte de Ciutat Vella, i el Consorci Centre de Cultura 
Contemporani de Barcelona per a la gestió de l’ús de la plaça Joan Coromines. 
Facultar la regidora del Districte de Ciutat Vella per a la firma del present conveni. 
DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
Districte d'Horta-Guinardó 

 
11. Aprovar definitivament, d’acord amb l’article 20 de la Llei d’Expropiació 

Forçosa, la relació de béns i drets afectats per l’expropiació de la finca núm. 2B del 
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carrer Cannan, qualificada de “parcs i jardins urbans de nova creació de caràcter 
local”, clau 6b”, de conformitat amb la Modificació del Pla General Metropolità en 
l’àmbit de l’illa delimitada pel carrer de Canaan, la carretera de Sant Cugat, el 
carrer de Jericó, el carrer de Samaria i el passeig de la Vall d’Hebron, aprovada 
definitivament per la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona en sessió 
del 23 de juliol de 2012 i publicada al DOGC núm. 63638, de data 24 de desembre 
de 2012; iniciar l’expedient d’expropiació, de conformitat amb l’article 21.1 de la 
Llei d’Expropiació Forçosa; publicar aquest acord mitjançant la inserció dels 
corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província, a un diari dels de més 
circulació de la província i al Tauler d’edictes municipal, amb publicació íntegra de 
la relació de béns i drets aprovada definitivament, de conformitat amb l’article 21.2 
de la Llei d’Expropiació Forçosa, i notificar-ho individualment als afectats. 

 
Districte de Sant Martí 

 
12. Tenir per desistides les Sres. Dolores i Maria Asunción Tintoré Serres de 

l’advertiment d‘inici d’expedient d’apreuament, presentat el 2 de gener de 2015, 
respecte de les finques situades al carrer Verneda 15B i 17-19, atès que no han 
esmenat l’escrit pel que instaven l’expropiació de les finques dins el termini indicat 
en el requeriment d’esmena notificat el dia 22 d’abril de 2015, en el sentit que no 
han acreditat ni la plena titularitat de les finques ni la representació de la Sra. 
Dolores Tintoré Serres, d’acord amb l’informe jurídic de data 7 de juliol de 2015, 
que es dóna per reproduït a efectes de motivació. 

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

onze hores. 
 

 
  



4200 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 25 20-9-2015 
 

Acords 
 
Acords de la sessió del 9 de setembre de 2015 

 
Aprovació de l'acta de la sessió de 2 de setembre de 2015.  

 
Part Decisòria  

 
 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA  
 
1. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel funcionari en pràctiques, Sr. Manuel 

Buenaño Garcia (mat. 50420), entre la seva activitat municipal com a funcionari en 
pràctiques amb la categoria professional de Gestió d'Administració General, amb 
destinació al Departament d'Informació i Documentació de la Gerència d'Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat, on desenvolupa el lloc de treball de Tècnic 4 (80.40.GA.10) i 
el desenvolupament del càrrec de regidor a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 
amb el règim de dedicació exclusivament per l’assistència a sessions dels òrgans 
corresponents, d’acord amb el que preveu l'article 3 i 5 de la Llei 53/1984 de 26 de 
desembre d'incompatibilitats del personal 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 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. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Pau Castillo Collado (mat. 

50998) entre la seva activitat municipal, com a laboral fix, amb la categoria 
professional d’auxiliar administratiu, amb destinació a l’Oficina d'Atenció al Ciutadà 
Sants-Montjuïc de la Gerència de Recursos, on desenvolupa el lloc de treball de 
Suport 4 (90.40.GE.20), i l’activitat privada per compte d'altri consistent en serveis 
de Seguretat i control d’accés a l'empresa BS Qualiti Staff. SL, en tant que aquesta 
activitat secundària no figura compresa en les causes d’incompatibilitat previstes 
legalment; la seva dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la 
jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i en horari no coincident 
amb el municipal i, d’altra banda, la present autorització resta condicionada a 
l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que 
es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal 
de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i 
d’altra normativa aplicable. I, en tot cas, la present autorització perdrà vigència 
per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives 
al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció  

 
3. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Luisa Saez Mena (mat. 

20946) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera amb la 
categoria professional d'Administrativa, amb destinació a la Regidoria del Districte 
Sants-Montjuïc, on desenvolupa el lloc de treball de Suport 3 (90.30.GE.20), i 
l’activitat privada per compte propi consistent en gestionar, donar assessorament 
legal i fer formació a l'empresa Cyberlaw, de la qual és sòcia, en tant que aquesta 
activitat secundària no figura compresa en les causes d’incompatibilitat previstes 
legalment; la seva dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la 
jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i en horari no coincident 
amb el municipal i, d’altra banda, la present autorització resta condicionada a 
l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que 
es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal 
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de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i 
d’altra normativa aplicable. I, en tot cas, 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.  

 
4. Aprovar la pròrroga del Conveni Marc de Cooperació Educativa signat entre 

l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat de Barcelona el 15 de juny de 2012 
(amb les modificacions acordades en data 17 de desembre de 2013) per un any 
natural i amb efectes a partir del dia 22 de setembre de 2015 i fins al 21 de 
setembre de 2016 mantenint el contingut de les clàusules que integraven aquell 
conveni, amb el benentès que el marc normatiu que consta en la clàusula onzena 
s’ha d’entendre referit al vigent Reial Decret 592/2014, d’11 de juliol, pel que es 
regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris. Facultar 
l’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, Primer Tinent d’Alcaldia i responsable de Treball, 
Economia i Planificació Estratègica, per a la signatura de la pròrroga del Conveni 
Marc.  

 
5. Informar favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 

document de 9 de setembre de 2015.  
 
6. Aprovar l’expedient núm. 3-121/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2015, d’import 7.601,76 euros, de conformitat amb la documentació i 
amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, 
referència comptable núm. 15072991.  

 
7. Aprovar l’expedient núm. 3-124/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2015, d’import 240.000,00 euros, per atendre despeses en l’organització 
de la Cimera de Premis Nobel de la Pau a Barcelona, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable núm. 15073191.  

 
8. Aprovar l’expedient núm. 3-126/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2015, d’import 3.138.014,47 euros, de conformitat amb la documentació 
i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, 
referència comptable núm. 15083191.  

 
9. Aprovar l’expedient núm. 3-127/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2015, d’import 166.592,73 euros, de conformitat amb la documentació i 
amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, 
referència comptable núm. 15090191.  

 
10. Facultar el Regidor d'Ocupació, Empresa i Turisme per a formalització del 

conveni amb Consorci ZF Internacional SAU, relatiu al Saló Internacional de la 
Logística i Manutenció (SIL 2015) aprovat en la Comissió de Govern de 10 de juny 
de 2015.  

 
11. Modificar el nom del Premi “Barcelona, la millor botiga del món” pel de Premi 

“Comerç de Barcelona”, de conformitat amb l’informe justificatiu que consta a 
l’expedient.  

12. Encarregar a Barcelona Activa SAU SPM les tasques d’implementació del 
Consell Turisme i Ciutat i del Pla Estratègic de Turisme 2016-2020.  

 
13. Prorrogar el contracte número 12002400 que té per objecte els serveis 

d'auditoria dels comptes anuals de l'Ajuntament de Barcelona i el seu grup 
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econòmic municipal, pel període de 20 de novembre de 2015 fins a 19 de 
novembre de 2016, per import de 462.414,78 euros IVA inclòs, d'acord amb la 
clàusula 3.2 del Plec de clàusules administratives regulador; ampliar l'autorització i 
disposició de despesa per import de 462.414,78 euros amb càrrec a la partida 
227.06 931.12 07.01 dels exercicis 2015 i 2016 del Pressupost, condicionada a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s; i 
disposar-la a favor de PriceWaterhouseCoopers Auditores SL y Gabinete Técnico de 
Auditoría y Consultoría SA Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982, de 26 
mayo, amb CIF U65884975; Requerir l'adjudicatària per tal que, en el termini 
màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, comparegui 
per formalitzar la pròrroga del contracte a les dependències de la Gerència de 
Presidència i Economia.  

 
ÀREA DE DRETS SOCIALS  

 
14. Adjudicar el contracte núm. 15002360, que té per objecte la gestió del 

Servei d’Inserció Social per a Famílies rom no autòctones (SISFA rom), durant el 
termini comprès entre el dia 2 de novembre de 2015 o el dia següent a la 
formalització del contracte si és posterior, i fins al dia 31 d’octubre de 2017, a 
l’entitat Asociación de Servicio Integral Sectorial para Ancianos (ASISPA), amb NIF 
núm. G28702504, per un import de 803.913,81 euros, exempt d’IVA, en haver 
estat el licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, de 
conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació, segons motivació de 
l’Acta del dia 31 de juliol de 2015. DISPOSAR a favor de l’Asociación de Servicio 
Integral para Ancianos (ASISPA), amb NIF G28702504, la quantitat de 803.913,81 
euros, exempt d’IVA, amb càrrec a la partida 0201 22731 23142, amb el següent 
desglossament: - Any 2015: 66.992,82 euros, exempt d’IVA. - Any 2016: 
401.956,90 euros, exempt d’IVA. - Any 2017: 334.964,09 euros, exempt d’IVA. 
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva 
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin 
els respectius Pressupostos. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies 
naturals, a comptar del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del 
requeriment per a la formalització, sempre que 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-ne compte a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports.  

 
15. Alliberar la quantitat de 149.103,96 euros, amb càrrec als Pressupostos i 

Partida indicats en aquest mateix document, de l’autorització de la despesa 
aprovada per acord de la Comissió de Govern en data 20 de maig de 2015 per un 
import de 953.017,77 euros, per satisfer les obligacions econòmiques derivades 
del contracte que té per objecte la gestió del Servei d’Inserció Social de Famílies 
rom no autòctones amb infants a càrrec (SISFA rom), corresponent a la baixa 
licitatòria i a l’import previst de l’IVA del servei, de conformitat amb l’oferta 
presentada per l’adjudicatària de l’esmentat contracte, Asociación de Servicio 
Integral Sectorial para Ancianos (ASISPA), amb núm. de NIF G-28702504, entitat 
exempta d’IVA.  

 
16. Aprovar la revisió de preus per a l’exercici 2015, d’acord amb la clàusula 13 

del plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte núm. 
12000180, que té per objecte el concert de places residencials d’acolliment 
d’urgència de caire temporal a la vellesa, per l’import de 3.173,55 euros, IVA 
inclòs, d’acord amb l’informe emès conjuntament per la tècnica i la cap del 
Departament de Gent Gran, de 5 d’agost de 2015, que s’annexa. Autoritzar i 
disposar a favor de Quavitae Servicios Asistenciales, S.A., amb NIF núm. A-
80106842, la despesa de 3.173,55 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 
23133.22731.0201 del pressupost de l’exercici 2015.  
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17. Aprovar, d’acord amb els articles 22 i 109.1 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, l’expedient per a la contractació del servei relatiu a la 
gestió dels serveis dels Habitatges amb Serveis per a Gent Gran, amb la finalitat 
de forment de l’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció al 
mercat laboral, a partir de l’1 de gener de 2016 o el dia següent al de la 
formalització del contracte, si és posterior, fins al 31 de desembre de 2017: el lot 1 
(contracte núm. 15003468: Can Travi, Camí Antic de València i Pere IV), el lot 2 
(contracte núm. 15003469: Navas de Tolosa, Santa Caterina i Campo Sagrado), el 
lot 3 (contracte núm. 15003470: Gran Via, Concilio de Trento I i Concilio de Trento 
II) i el lot 4 (contracte núm. 15003471: Montnegre i Torre Júlia) i a partir de l’1 de 
gener de 2017 o, altrament, el que es fixi a la formalització del contracte fins al 31 
de desembre de 2018 el lot núm. 5 (contracte núm. 15003472: Glòries I i Glòries 
II), vist l’informe de la cap del Departament de Gent Gran que s’adjunta, el qual 
justifica la idoneïtat i la necessitat del contracte. Autoritzar la despesa d’aquest 
contracte per un import de 4.231.375,30 euros, dels quals 3.846.704,82 euros són 
pressupost net i 384.670,48 euros són en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit 
al tipus del 10%, amb càrrec al pressupost i partida indicats al document 
comptable, amb el següent desglossament: · Lot 1: 1.033.209,76.- euros IVA 
inclòs (939.281,60.- euros de pressupost net, i 93.928,16 euros en concepte 
d’impost sobre el valor afegit al tipus impositiu del 10%). L’any 2016 per import de 
516.604,88 euros, dels quals 469.640,80 euros són pressupost net i 46.964,08 
euros són en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 10%, i l’any 2017 
per import de 516.604,88 euros, dels quals 469.640,80 euros són pressupost net i 
46.964,08 euros són en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 10%. - 
Lot 2: 995.357,16.- euros IVA inclòs (904.870,14.- euros de pressupost net, i 
90.487,02 euros en concepte d’impost sobre el valor afegit al tipus impositiu del 
10%). L’any 2016 per import de 497.678,58 euros, dels quals 452.435,07 euros 
són pressupost net i 45.243,51 euros són en concepte d’Impost sobre el Valor 
Afegit al tipus del 10%, i l’any 2017 per import de 497.678,58 euros, dels quals 
452.435,07 euros són pressupost net i 45.243,51 euros són en concepte d’Impost 
sobre el Valor Afegit al tipus del 10%. - Lot 3: 855.259,62.- euros IVA inclòs 
(777.508,74.- euros de pressupost net, i 77.750,88 euros en concepte d’impost 
sobre el valor afegit al tipus impositiu del 10%). L’any 2016 per import de 
427.629,81 euros, dels quals 388.754,37 euros són pressupost net i 38.875,44 
euros són en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 10%, i l’any 2017 
per import de 427.629,81 euros, dels quals 388.754,37 euros són pressupost net i 
38.875,44 euros són en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 10%. - 
Lot 4: 748.721,68.- euros IVA inclòs (680.656,08.- euros de pressupost net, i 
68.065,60 euros en concepte d’impost sobre el valor afegit al tipus impositiu del 
10%). L’any 2016 per import de 374.360,84 euros, dels quals 340.328,04 euros 
són pressupost net i 34.032,80 euros són en concepte d’Impost sobre el Valor 
Afegit al tipus del 10%, i l’any 2017 per import de 374.360,84 euros, dels quals 
340.328,04 euros són pressupost net i 34.032,80 euros són en concepte d’Impost 
sobre el Valor Afegit al tipus del 10%. - Lot 5: 598.827,08.- euros IVA inclòs 
(544.388,26.- euros de pressupost net, i 54.438,82 euros en concepte d’impost 
sobre el valor afegit al tipus impositiu del 10%). L’any 2017 per import de 
299.413,54 euros, dels quals 272.194,13 euros són pressupost net i 27.219,41 
euros són en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 10%, i l’any 2018 
per import de 299.413,54 euros, dels quals 272.194,13 euros són pressupost net i 
27.219,41 euros són en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 10%. 
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva 
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin 
els respectius Pressupostos municipals. Atès que el contracte es formalitza en 
exercici anterior al de l'inici de l'execució, se'n sotmet l'adjudicació a la condició 
suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions 
derivades d'aquest contracte a l'exercici corresponent. Aprovar el plec de clàusules 
administratives particulars que regirà l’adjudicació d’aquest contracte i el plec de 
prescripcions tècniques de l’esmentat contracte, en compliment dels articles 115 i 
116 del referit text legal. Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació 
mitjançant procediment obert, d’acord amb els articles 138.2 i 157 i ss. del 
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TRLCSP. Declarar la improcedència de revisió de preus a l’empara de l’art. 89 del 
TRLCSP, ateses les característiques del contracte. Donar-ne compte a la Comissió 
de Drets Socials, Cultura i Esports.  

 
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA  

 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi  

 
18. Iniciar l'expedient per a la contractació de la gestió de serveis públics, en la 

modalitat de concessió, per a la gestió i explotació del Centre Cívic Vázquez-
Montalbán, Centre Cívic L'Elèctric, Casal de Barri Can Rectoret i del camp de futbol 
Vallvidrera per als anys 2016-2018, amb núm. de contracte 15C00014, mitjançant 
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost 
total de licitació d'1.305.000,00 euros, exempt d'IVA, en concepte de subvenció 
màxima per tal de mantenir l'equilibri econòmic de la concessió; aprovar les 
actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives 
particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; convocar 
la licitació per a la seva adjudicació; autoritzar l'esmentada quantitat amb càrrec a 
la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a 
la seva autorització. Donar compte d'aquesta resolució a la Comissió de 
Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.  

 
Districte de Sant Martí  

 
19. Iniciar l’expedient per a la contractació d'intervenció per a la convivència a 

l'espai públic i comunitats de veïns al Districte de Sant Martí, amb núm. de 
contracte 15003185, mitjançant tramitació ordinària amb la utilització del 
procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 531.621,36 euros IVA 
inclòs; aprovar les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 
contracte; convocar la licitació per a la seva adjudicació; autoritzar l’esmentada 
quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s’indiquen en 
aquest mateix document amb el desglossament següent: pressupost net 
439.356,50 euros; tipus impositiu del 21% d’IVA, i import de l’IVA de 92.264,86 
euros, condicionada l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
corresponent/s, atès que l’execució d’aquest contracte s’iniciarà l’exercici següent 
a la seva autorització. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.  

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT  

 
20. Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de 

Barcelona i Cidete Ingenieria, S.L., per a la realització a la ciutat de Barcelona 
d’una prova pilot d’una tecnologia d’emmagatzematge d’energia mitjançant 
hidrogen en estat sòlid. Facultar el gerent o gerent adjunt de l’àmbit material del 
conveni per la seva signatura.  

 
Districte de l'Eixample  

 
21. Aprovar el Projecte executiu per a la renovació de l’enllumenat del carrer 

Comte Borrell (entre el carrer Tamarit i l’avinguda del Paral·lel), del carrer 
Diputació (entre el carrer d’Aribau i el carrer Pau Claris), de la Gran Via de les 
Corts Catalanes (entre la plaça d’Espanya i el carrer Vilamarí), del carrer de Manso 
(entre l’avinguda del Paral·lel i la ronda de Sant Pau) i del carrer València (entre el 
carrer Comte d’Urgell i el carrer d’Aribau), al districte de l’Eixample de Barcelona, 
d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic Jurídic que figura a l’expedient 
administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost 
d'1.966.614,06 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb 
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allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; publicar 
aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta 
municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i encarregar a la societat municipal 
BIMSA la gestió de l’actuació.  

 
Districte d'Horta-Guinardó  

 
22. 1r. Aprovar definitivament la relació de béns i drets afectats per 

l’expropiació de les finques incloses en el Projecte executiu del passeig Mirador de 
les Aigües (Tram V), i en el Projecte executiu de la passarel·la del Torrent de la 
Font del Bacallà, amb estructura de pilars, a la carretera de la Rabassada, aprovats 
definitivament per acord de la Comissió de Govern el 25 de març de 2015; 2n.- 
RESOLDRE les al·legacions presentades durant el termini d’informació pública pels 
senyors Juan José Arbolí Desvalls, Juan Manuel Desvalls Maristany, Maria Pilar 
Zamarbide Fidalgo i Valentín Ramon Cassola en nom i representació d’aquesta 
última, en els termes que figuren a l’informe emès per la societat municipal 
Barcelona Gestió Urbanística SA en data 27 de juliol de 2015, que consta a 
l’expedient i que es dóna per íntegrament reproduït, 3r. Iniciar l’expedient 
d’expropiació, 4t. Notificar individualment als afectats l’inici de l’expropiació perquè 
en el termini de quinze dies aportin els títols que legitimin els seus drets, en cas 
que no ho hagin fet a la fase d’informació pública, i proposin el preu en què els 
valorin, i el termini necessari per desallotjar la finca, en el cas de ser-ne ocupants, 
a fi d’intentar el tràmit d’avinença previst a l’article 24 de la Llei d’Expropiació 
Forçosa i 155 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, advertint als ocupants 
dels immobles, i a tots aquells als quals afecti, que hauran de desallotjar la finca 
en el termini màxim de cinc mesos a comptar des de la data de la notificació, previ 
pagament o dipòsit de la indemnització que, si escau, pugui correspondre i, en el 
supòsit que transcorregut l’esmentat termini de quinze dies no hi hagi mutu acord, 
5è. Iniciar la peça separada de preu just, d’acord amb allò establert a l’article 29 
de la Llei d’Expropiació Forçosa i concordants del seu Reglament i a l’article 157 i 
següents del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, 6è. Publicar aquest acord 
mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província, i 
a un diari dels de més circulació de la província, amb publicació íntegra de la 
relació de béns i drets aprovada definitivament.  
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DISPOSICIONS GENERALS 

Decrets de l’Alcaldia 
 
Decret.  
 
Fonaments jurídics: 
 
I. L’article 52.1. c) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal 

de Barcelona estableix que forma part de personal de l’Ajuntament el personal 
eventual, nomenat per a desenvolupar llocs de confiança i assessorament especial. 

II. L’article 52.2 de l’esmentada Carta recull que el nomenament del personal 
eventual correspon a l’alcalde o alcaldessa, el qual n’ha de donar compte al Consell 
Municipal. 

III. L’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per la que s’aprova l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat públic, disposa que el nomenament del personal eventual serà 
lliure. 

IV. L’article 304 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, regula que el 
nomenament del personal eventual és lliure i correspon a l’alcalde. 

V. L’article 104. bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local que 
estipula el nombre de personal eventual de les entitats locals. 

 
Resolc: 
 
De conformitat amb els articles 52.2 de la Carta Municipal de Barcelona, 12.3 de 

la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la qual s’aprova l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic, i 304 i següents 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. 

 
Modificar la jornada laboral de 20 a 37,50 hores/setmanals, del Sr. Alexandre 

MIQUEL HOMET (mat. 26894), personal eventual, adscrit al lloc de treball de 
Tècnic/a 2 de la família de Serveis suport polític, codi 80.20.PO.10, del Grup Polític 
Municipal Esquerra Republicana de Catalunya, amb efectes del dia 1 de juliol de 
2015. 

Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que se celebri. 
 
Barcelona, 26 d’agost de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2741/15) 
 

* * * 
 
Decret. En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l’article 13è. de 

la Carta Municipal de Barcelona (Llei 22/1998ç9, disposo: 
 
Primer. Sotmetre el Compte General de l’Ajuntament de Barcelona, 

corresponent a l’exercici 2014, a informe de la Comissió Especial de Comptes. 
Segon. Iniciar el període d’exposició a la Comissió Especial de Comptes en data 

14 de setembre de 2015. 
Tercer. Donar compte als Grups Municipal com a integrants de la Comissió. 
 
Barcelona, 9 de setembre de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2796/15) 
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CARTIPÀS 

Decrets d’Alcaldia  
 
Decret.  
 
Fonaments jurídics: 
 
I. L’article 52.1. c) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal 

de Barcelona estableix que forma part de personal de l’Ajuntament el personal 
eventual, nomenat per a desenvolupar llocs de confiança i assessorament especial. 

II. L’article 52.2 de l’esmentada Carta recull que el nomenament del personal 
eventual correspon a l’alcalde o alcaldessa, el qual n’ha de donar compte al Consell 
Municipal. 

III. L’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per la que s’aprova l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat públic, disposa que el nomenament del personal eventual serà 
lliure. 

IV. L’article 304 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, regula que el 
nomenament del personal eventual és lliure i correspon a l’alcalde. 

V. L’article 104. bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local que 
estipula el nombre de personal eventual de les entitats locals. 

 
Resolc: 
 
De conformitat amb els articles 52.2 de la Carta Municipal de Barcelona, 12.3 de 

la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la qual s’aprova l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic, i 304 i següents 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. 

 
Nomenar personal eventual el Sr. Bertran CAZORLA RODRÍGUEZ en el lloc de 

treball de Tècnic 1, codi 80.10.PO.10, de la Família Serveis de Suport Polític, amb 
complement de destinació de nivell 26, adscrit a la Primera Tinència d’Alcaldia, 
amb efectes del dia 24 d’agost de 2015. 

 
Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que se celebri. 
 
Barcelona, 26 d’agost de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2735/15) 
 

* * * 
 
Decret.  
 
Fonaments jurídics: 
 
I. L’article 52.1. c) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal 

de Barcelona estableix que forma part de personal de l’Ajuntament el personal 
eventual, nomenat per a desenvolupar llocs de confiança i assessorament especial. 

II. L’article 52.2 de l’esmentada Carta recull que el nomenament del personal 
eventual correspon a l’alcalde o alcaldessa, el qual n’ha de donar compte al Consell 
Municipal. 
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III. L’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per la que s’aprova l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat públic, disposa que el nomenament del personal eventual serà 
lliure. 

IV. L’article 304 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, regula que el 
nomenament del personal eventual és lliure i correspon a l’alcalde. 

V. L’article 104. bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local que 
estipula el nombre de personal eventual de les entitats locals. 

 
Resolc: 
 
De conformitat amb els articles 52.2 de la Carta Municipal de Barcelona, 12.3 de 

la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la qual s’aprova l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic, i 304 i següents 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. 

 
Nomenar personal eventual el Sr. Antonio FONT FERRER en el lloc de treball de 

Tècnic 1, codi 80.10.PO.10, de la Família Serveis de Suport Polític, amb 
complement de destinació de nivell 26, adscrit a la Quarta Tinència d’Alcaldia, amb 
efectes del dia 24 d’agost de 2015. 

 
Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que se celebri. 
 
Barcelona, 26 d’agost de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2737/15) 
 

* * * 
 

Decret.  
 
Fonaments jurídics: 
 
I. L’article 52.1. c) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal 

de Barcelona estableix que forma part de personal de l’Ajuntament el personal 
eventual, nomenat per a desenvolupar llocs de confiança i assessorament especial. 

II. L’article 52.2 de l’esmentada Carta recull que el nomenament del personal 
eventual correspon a l’alcalde o alcaldessa, el qual n’ha de donar compte al Consell 
Municipal. 

III. L’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per la que s’aprova l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat públic, disposa que el nomenament del personal eventual serà 
lliure. 

IV. L’article 304 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, regula que el 
nomenament del personal eventual és lliure i correspon a l’alcalde. 

V. L’article 104. bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local que 
estipula el nombre de personal eventual de les entitats locals. 

 
Resolc: 
 
De conformitat amb l’article 52.2 de la Carta Municipal de Barcelona, amb el que 

disposa l’article 12.3 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la qual s’aprova 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb l’art. 304 i següents 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. 

 
Nomenar personal eventual la Sra. Carme PORTA ALEJANDRE en el lloc de 

treball codi 80.20.PO.10, de la Família Serveis de suport polític, amb complement 
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de destinació de nivell  24, adscrit a la Regidoria del Districte de Nou Barris, amb 
efectes del dia 23 de juliol de 2015. 

 
Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que se celebri. 
 
Barcelona, 30 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2510/15) 
 

* * * 
 

 
Decret.  
 
Fonaments jurídics: 
 
I. L’article 52.1. c) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal 

de Barcelona estableix que forma part de personal de l’Ajuntament el personal 
eventual, nomenat per a desenvolupar llocs de confiança i assessorament especial. 

II. L’article 52.2 de l’esmentada Carta recull que el nomenament del personal 
eventual correspon a l’alcalde o alcaldessa, el qual n’ha de donar compte al Consell 
Municipal. 

III. L’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per la que s’aprova l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat públic, disposa que el nomenament del personal eventual serà 
lliure. 

IV. L’article 304 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, regula que el 
nomenament del personal eventual és lliure i correspon a l’alcalde. 

V. L’article 104. bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local que 
estipula el nombre de personal eventual de les entitats locals. 

 
Resolc: 
 
De conformitat amb els articles 52.2 de la Carta Municipal de Barcelona, 12.3 de 

la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la qual s’aprova l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic, i 304 i següents 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. 

 
Nomenar personal eventual la Sra. Judith ROMÁN LÓPEZ en el lloc de treball de 

Tècnic 2, codi 80.20.PO.10, de la Família Serveis de suport polític, amb 
complement de destinació de nivell 24, i jornada parcial de 18,75 hores setmanals, 
adscrit al Grup Polític Municipal Socialista de Catalunya, amb efectes del dia 14 de 
setembre de 2015. 

 
Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que se celebri. 
 
Barcelona, 26 d’agost de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2729/15) 
 

* * * 
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Decret.  
 
Fonaments jurídics: 
 
I. L’article 52.1. c) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal 

de Barcelona estableix que forma part de personal de l’Ajuntament el personal 
eventual, nomenat per a desenvolupar llocs de confiança i assessorament especial. 

II. L’article 52.2 de l’esmentada Carta recull que el nomenament del personal 
eventual correspon a l’alcalde o alcaldessa, el qual n’ha de donar compte al Consell 
Municipal. 

III. L’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per la que s’aprova l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat públic, disposa que el nomenament del personal eventual serà 
lliure. 

IV. L’article 304 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, regula que el 
nomenament del personal eventual és lliure i correspon a l’alcalde. 

V. L’article 104. bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local que 
estipula el nombre de personal eventual de les entitats locals. 

 
Resolc: 
 
De conformitat amb els articles 52.2 de la Carta Municipal de Barcelona, 12.3 de 

la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la qual s’aprova l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic, i 304 i següents 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. 

 
Nomenar personal eventual la Sra. Estefanía GUILARTE GARCÍA en el lloc de 

treball de Tècnic 2, codi 80.20.PO.10, de la Família Serveis de suport polític, amb 
complement de destinació de nivell 24, i jornada parcial de 18,75 hores setmanals, 
adscrit al Grup Polític Municipal Socialista de Catalunya, amb efectes del dia 24 
d’agost de 2015. 

 
Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que se celebri. 
 
Barcelona, 26 d’agost de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2733/15) 
 

* * * 
 

 
Decret.  
 
Fonaments jurídics: 
 
I. L’article 52.1. c) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal 

de Barcelona estableix que forma part de personal de l’Ajuntament el personal 
eventual, nomenat per a desenvolupar llocs de confiança i assessorament especial. 

II. L’article 52.2 de l’esmentada Carta recull que el nomenament del personal 
eventual correspon a l’alcalde o alcaldessa, el qual n’ha de donar compte al Consell 
Municipal. 

III. L’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per la que s’aprova l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat públic, disposa que el nomenament del personal eventual serà 
lliure. 

IV. L’article 304 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, regula que el 
nomenament del personal eventual és lliure i correspon a l’alcalde. 

V. L’article 104. bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local que 
estipula el nombre de personal eventual de les entitats locals. 
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Resolc: 
 
De conformitat amb l’article 52.2 de la Carta Municipal de Barcelona, amb el que 

disposa l’article 12.3 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la qual s’aprova 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb l’art. 304 i següents 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. 

 
Nomenar personal eventual el Sr. Francesc CAMPRUBÍ BAIGES en el lloc de 

treball codi 80.20.PO.10, de la Família Serveis de suport polític, amb complement 
de destinació de nivell 24,, adscrit al Grup Polític Municipal Candidatura d'Unitat 
Popular, amb efectes del dia 1 de setembre de 2015. 

 
Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que se celebri. 
 
Barcelona, 26 d’agost de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2736/15) 
 

* * * 
 
Decret.  
 
Fonaments jurídics: 
 
I. L’article 52.1. c) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal 

de Barcelona estableix que forma part de personal de l’Ajuntament el personal 
eventual, nomenat per a desenvolupar llocs de confiança i assessorament especial. 

II. L’article 52.2 de l’esmentada Carta recull que el nomenament del personal 
eventual correspon a l’alcalde o alcaldessa, el qual n’ha de donar compte al Consell 
Municipal. 

III. L’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per la que s’aprova l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat públic, disposa que el nomenament del personal eventual serà 
lliure. 

IV. L’article 304 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, regula que el 
nomenament del personal eventual és lliure i correspon a l’alcalde. 

V. L’article 104. bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local que 
estipula el nombre de personal eventual de les entitats locals. 

 
Resolc: 
 
De conformitat amb els articles 52.2 de la Carta Municipal de Barcelona, 12.3 de 

la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la qual s’aprova l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic, i 304 i següents 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. 

 
Nomenar personal eventual el Sr. David MARTÍNEZ GARCÍA en el lloc de treball 

de Tècnic 2, codi 80.20.PO.10, de la Família Serveis de suport polític, amb 
complement de destinació de nivell 24, adscrit al Grup Polític Municipal Socialista 
de Catalunya, amb efectes del dia 24 d’agost de setembre de 2015. 

 
Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que se celebri. 
 
Barcelona, 26 d’agost de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2738/15) 
 

* * * 
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Decret. En ús de les atribucions que em confereix l’article 13 de la Carta 

Municipal de Barcelona, disposo: 
 
Nomenar membres de la Junta General del Consorci d’Habitatge de Barcelona, 

les persones següents: 
 
Vicepresident: Im. Sr. Josep Maria Montaner Martorell (suplent: Vanesa Valiño 

Esparducer, cap de gabinet Regidoria d’Habitatge) 
 
Membres: 
1. Jordi Ayala Roqueta (suplent: Antoni Fernández Pérez, Director d’Empreses i 

Entitats Municipals i Recursos)  
2. Xavier Olivella Echevarne (suplent: Aurora López, gerent Urbanisme)  
3. Francisco Javier Burón Cuadrado (suplent: Jaume Barnada, Director de 

Promoció d’Habitatge)  
4. Jordi Sánchez Masip (suplent: Núria Menta Sala, Gestor Projecte 1 de la 

Gerència de Drets Socials) 
 
Barcelona, 26 d’agost de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2660/15) 
 

* * *  
 
Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta Alcaldia per l'article 13 de la 

Carta Municipal de Barcelona i el que determinen els respectius Estatuts dels 
diferents Instituts Municipals i Entitats Públiques Empresarials, disposo: 

 
Designar com a Presidents, Vicepresidents i membres dels òrgans de govern 

dels Instituts Municipals i Entitats Públiques Empresarials, les persones que 
s'assenyalen a continuació: 

 
Institut Municipal d'Informàtica 

 
President:   Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados 
Vicepresidenta:   Ima. Sra. Gala Pin Ferrando 
Membres:  Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs 

Im. Sr. Francisco Sierra López  
    Sr. Xavier Domènech Sampere  

Sr. Joan Antoni Llinares Gómez 
Sr. Jordi Ayala Roqueta 
Sr. José Alberto de Gregorio Prieto 
Sr. Francisco Rodríguez Jiménez 
Sr. Eloi Badia Casas 
Sra. Lidia Garcia Soler  
Sr. Sergi Marcen i López 
Sra. Marta Continente Gonzalo  
Sr. Carlos Nieto Fernández 
Sr. Jordi Magrinyà Cabvayol 

 
Institut Municipal d'Hisenda  

 
President:   Im. Sr. Agustí Colom Cabau 
Vicepresident:  Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados 
Membres:  Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago 

Ima. Sra. Sònia Recasens i Alsina 
Sr. Joan Antoni Llinares Gómez 
Sr. Jordi Ayala Roqueta 
Sr. José Alberto de Gregorio Prieto 
Sr. Pablo Batalla Roldán 



NÚM. 25 20-9-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 4213 
 

Sr. Luis Calonge Coch 
Sr. Jordi Castellana i Gamisans 
Sr. Joaquim Mestre i Garrido 
Sra. Míriam Casanovas Doménech 
Sr. Arnau Miró Porqueres 

 
Institut Municipal d'Educació 

 
Presidenta:   Ima. Sra. Laia Ortíz Castellví 
Vicepresident:   Im. Sr. Raimundo Viejo Viñas 
Membres:  Ima. Sra. Laura Pérez Castaño 

Im. Sr. Gerard Ardanuy i Mata 
Ima. Sra. Maria Magdalena Barceló Verea 
Im. Sr. Juan José Puigcorbé i Benaiges 
Ima. Sra. Carmen Andrés Añón 
Sra. Gemma Tarafa Orpinell 
Sra. Berta Sureda Berna 
Sr. Ricard Fernández Ontiveros 
Sr. Jordi Sánchez Masip 
Sra. Belén Pajares Ribas 
Sra. Dori Anglada Gomila 

 
Institut Municipal de Mercats 

 
President:   Im. Sr. Agustí Colom Cabau 
Vicepresidenta:   Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago 
Membres:  Ima. Sra. Maite Fandos i  

Ima. Sra. Carina Mejias Sánchez  
Ima. Sra. Trini Capdevila i Burniol 
Ima. Sra. Montserrat Ballarín Espuña  
Im. Sr. Xavier Mulleras Vinzia  
Ima. Sra. Maria Rovira Torrens 
Sr. Miquel Ortega Cerdà 
Sr. Jordi Via Llop 
Sr. José Alberto de Gregorio Prieto 

 
Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida 
 
Presidenta:  Ima. Sra. Janet Sanz Cid 
Vicepresident:   Im. Sr. Josep Ma. Montaner Martorell 
Membres:  Ima. Sra. Sònia Recasens i Alsina 

Im. Sr. Santiago Alonso Beltran 
Im. Sr. Jordi Coronas i Martorell  
Im. Sr. Daniel Mòdol i Deltell  
Im. Sr. Xavier Mulleras Vinzia  
Im. Sr. Josep Garganté i Closa 
Sra. Eva Maria Herrero Alonso 
Sr. Jordi Campillo Gámez 
Sr. Francisco Javier Burón Cuadrado 
Sr. Joan Llort Corbella 
Sr. Francesc Asis Ullod Marcos 
Sr. Roger Clot Duñach 
Sr. Antonio Font Ferrer 

 
Institut Municipal de Parcs i Jardins 
 
Presidenta:   Ima. Sra. Janet Sanz Cid 
Vicepresidenta:   Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago 
Membres:  Ima. Sra. Francina Vila i Valls  

Sra. Eva Maria Herrero Alonso 
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Sr. Joan Llort Corbella 
Sra. Lidia Garcia Soler 
Sr. Francesc Asis Ullod Marcos 
Sr. Roger Clot Duñach 
Sr. Manuel Garcia Bofill 
Sr. Santi Romo i Ros 
Sr. David Escudé i Rodríguez 
Sr. Óscar Ramírez Lara 
Sra. Susanna Rofín Gimeno 

 
Institut Municipal d'Urbanisme 

 
Presidenta:   Ima. Sra. Janet Sanz Cid 
Vicepresident:   Im. Sr. Josep Ma. Montaner Martorell 
Membres:  Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs  

Im. Sr. Santiago Alonso Beltran  
Im. Sr. Jordi Coronas i Martorell  
Im. Sr. Daniel Mòdol i Deltell  
Im. Sr. Xavier Mulleras Vinzia 
Ima. Sra. Maria José Lecha González 
Sr. Jordi Campillo Gámez 
Sr. Francisco Javier Burón Cuadrado 
Sr. Francesc Asis Ullod Marcos 
Sr. Joan Llort Corbella 

 
Institut de Cultura 

 
President:   Im. Sr. Jaume Asens Llodrà 
Vicepresident:   Im. Sr. Raimundo Viejo Viñas 
Membres:  Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot  

Sr. Pau Guix Pérez  
Sr. Pius Alibek Hermez 
Sr. Guillem Espriu Avendaño 
Sr. Alfredo Bergua Valls  
Sr. Pere Casas Zarzuela  
Sra. Berta Sureda Berna 
Sr. Xavier Domènech Sampere 
Sra. Montserrat Vendrell i Rius 
Sr. Marcelo Expósito Prieto 
Sra. Judit Carrera Escudé 
Sr. Toni Casares Roca 

 
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 

 
Presidenta:   Ima. Sra. Laia Ortíz Castellví 
Vicepresidenta:   Ima. Sra. Laura Pérez Castaño  
Membres:  Ima. Sra. Mercè Homs i Molist 

Ima. Sra. Maria Magdalena Barceló Verea  
Ima. Sra. Montserrat Benedí i Altés  
Sra. Pilar Díaz López 
Sra. Gloria Martín Vivas 
Sr. Manel Mora Sánchez 
Sr. Ricard Fernández Ontiveros 
Sr. Joan Andreu Verdaguer Vizcarra 

 
Patronat Municipal de l'Habitatge 

 
President:   Im. Sr. Josep Ma. Montaner Martorell 
Vicepresidenta:   Ima. Sra. Janet Sanz Cid 
Membres:  Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví 
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Ima. Sra. Maite Fandos i Payà  
Ima. Sra. Montserrat Benedí i Altés  
Ima. Sra. Carmen Andrés Añón 
Sr. Koldo Blanco Uzquiano  
Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez 
Sr. Francisco Garrobo Raya 
Sr. Ricard Fernández Ontiveros 
Sr. Francisco Javier Burón Cuadrado  
Sr. Jaume Barnada López 
Sra. Vanesa Valiño Esparducer 
Sr. Jordi Campillo Gámez  

 
Institut Barcelona Esports 

 
President:   Im. Sr. Jaume Asens Llodrà 
Vicepresident:   Im. Sr. Raimundo Viejo Viñas 
Membres:  Ima. Sra. Maite Fandos i Payà 

Ima. Sra. Ángeles Esteller Ruedas 
Sr. Javier González Blesa 
Sr. Toti Mombrú i Martinez 
Sr. David Escudé i Rodríguez 
Sr. Manel Carrere Navarro 
Sra. Marta Carranza Gil-Dolz Castellar 
Sr. Fernando Pindado Sánchez  
Sra. Margarita Tossas Marqués 

 
Institut Municipal de Serveis Socials 

 
Presidenta:   Ima. Sra. Laia Ortíz Castellví 
Vicepresidenta:   Ima. Sra. Laura Pérez Castaño  
Membres:  Im. Sr. Josep Maria Montaner Martorell 

Ima. Sra. Maite Fandos i Payà 
Ima. Sra. Maria Magdalena Barceló Verea 
Ima Sra. Montserrat Benedí i Altes 
Ima. Sra. Carmen Andrés Añon  
Ima. Sra. Ángeles Esteller Ruedas 
Ima. Sra. Maria Rovira Torrens  
Sra. Gemma Tarafa Orpinell 
Sr. Ricard Fernández Ontiveros 
Sr. Fernando Pindado Sánchez 
Sr. Josep Maria Castiella Viu 

 
Fundació Mies Van der Rohe 

 
Presidenta:   Ima. Sra. Janet Sanz Cid 
Vicepresident:   Im. Sr. Josep Maria Montaner Martorell  
Membres:  Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs 

Im. Sr. Daniel Mòdol i Deltell  
Sr. Roger Clot Duñach  
Sr. Manuel Garcia Bofill 
Sra. Ariadna Álvarez i Garreta 
Sr. Miguel Torrubiano Blanco  
Sra. Clara Trunyó Juanola 

 
Barcelona, 7 de setembre de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2778/15) 
 

* * * 
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Decret. En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l’art. 13.1 de la 
carta Barcelona, disposo: 

Delegar a l’empara del que disposa el Reial Decret 417/2006, pel que es 
desenvolupa el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, en l’Il·lm. Sr. Gerardo 
Pisarello Prados, la Presidència del Consell Territorial de la Propietat Immobiliària 
de Barcelona-Àmbit Metropolità. 

 
Barcelona, 10 de setembre de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2797/15) 
 

* * * 
 

Decret. En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l’art. 13.1 de la 
Carta de Barcelona, disposo: 

 
Nomenar membres de la Comissió de Gestió dels Fons de la Unió Europea per al 

seguiment i control de les Operacions amb cofinançament de Fons Europeus a: 
 
El Primer Tinent d’Alcalde com a President. 
El Gerent de Presidència i Economia. 
El Director de Pressupostos i Política Fiscal. 
La Directora de Serveis d’Inversions. 
El Coordinador de Gestió dels Fons de la Unió Europea. 
 
Facultar indistintament a la Directora de Serveis d’Inversions i al Coordinador de 

Gestió de Fons de la Unió Europea per a la signatura dels documents de gestió que 
se’n derivin del funcionament ordinari de l’esmentada Comissió. 

 
Barcelona, 10 de setembre de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2799/15) 
 

* * * 
 
Decret. A la vista dels resultats definitius de les eleccions locals del 24 de maig 

d'enguany, i de conformitat amb l'article 16 de les Normes reguladores del 
funcionament dels districtes, i en ús de les atribucions que em confereix l'article 13 
de la Carta Municipal de Barcelona, disposo: 

 
Nomenar membres dels Consells Municipals dels Districtes que s’indiquen a 

continuació, les persones següents: 
 
Districte de l’Eixample 
 
Ciutadans:  Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda 
 
Districte de Sants-Montjuïc 
 
Ciutadans:  Sr. David Labrador Gabriel 
 
Districte de Sant Andreu 
 
Ciutadans:  Sr. Jordi Obón Cabré 
 
Barcelona, 10 de setembre de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2827/15) 
 

* * * 
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Decret. En ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la 
Carta Municipal de Barcelona i d’acord amb el que disposen els Estatuts de la 
Fundació del Gran Teatre del Liceu, disposo: 

 
Designar com a representants de l’Ajuntament de Barcelona al patronat de la 

Fundació del Gran Teatre del Liceu les persones següents: 
 
Vicepresident:  Im. Sr. Jaume Asens Llodrà 
Vocals:   Sra. Berta Sureda Berna 
    Sra. Isabel Balliu Badia 
 
Barcelona, 10 de setembre de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2832/15) 
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CONVENIS 

Convenis de col·laboració i autorització paisatgística 
 
 

Núm. 2222 
 

A Barcelona, 18 de setembre de 2014 
 

Reunits 
 
D'una part, l'Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs, regidor president de l'Institut 

Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, des d'ara l'Institut del Paisatge 
Urbà, amb NIF P-5890051E, càrrec per al qual va ser nomenat per Decret 
d'Alcaldia d’11 de juliol de 2011 i en ús de les facultats concedides per l’article 
5,2,h) dels Estatuts de l’Institut del Paisatge Urbà, aprovats pel Plenari del Consell 
Municipal en data 14 d’octubre de 2005, assistit en aquest acte per la Sra. Pilar 
Figueras de Diego, secretària delegada de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la 
Qualitat de Vida. 

De l'altra, la Sra. Elena López Fernández amb DNI núm. 35008312N, 
degudament autoritzada per aquest acte pel Sr. Erminio Deodato, amb NIE 
7022690-P, administrador-gerent de IBERDEFI, SL, amb NIF B-79071965 i amb 
domicili social al carrer Luis Díaz Cobeña, 6, 28033 de Madrid. 

 
Diuen  

 
1. L’empresa Iberdefi, SL, que la Sra. Elena López Fernández representa, està 

autoritzada per Orion Southern Europe, SA, empresa encarregada de la publicitat 
exterior de JACK’S BIRTHDAY, per gestionar els seus interessos davant d’aquesta 
Corporació Municipal (annex 1). 

 
2. Iberdefi, SL, que actua en nom d’Orion Southern Europe, SA, empresa 

encarregada de la publicitat exterior de JACK’S BIRTHDAY, en data 29 d’agost de 
2014, ha formulat una sol·licitud d'autorització d'ús excepcional del paisatge urbà 
mitjançant activitat publicitària des d'una propietat privada (annex 2). 

 
3. L’Ajuntament de Barcelona, des de sempre, ha tingut la inquietud de 

solucionar els problemes sorgits en el paisatge urbà de la ciutat arran dels 
diferents canvis urbanístics que aquesta ha sofert. Una de les distorsions més 
habituals és l’aparició de mitgeres, algunes de les quals estan destinades a 
perpetuar-se indefinidament. 

Això ha provocat que l’Ajuntament de Barcelona hagi buscat solucions en el 
marc d’una estratègia global de recuperació de la qualitat de la imatge urbana, 
fomentant l’agençament i adequació d’aquestes per integrar-les en el paisatge al 
qual pertanyen. 

 
4. L’Institut del Paisatge Urbà ha tingut des de sempre la sensibilitat per 

reconduir aquestes discontinuïtats i ha impulsat diverses operacions amb aquesta 
finalitat, gestionades amb subvenció econòmica i assessorament professional; bé 
finançades des del patrocini de patrocinadors privats. Així, l’Institut del Paisatge 
Urbà, dins dels programes de recuperació de la qualitat de la imatge urbana i 
donant continuïtat a l’esperit d’integrar les mitgeres de la ciutat de Barcelona, vol 
encetar ara de nou un projecte per a l’adequació i agençament d’un seguit de 
mitgeres a diferents indrets de Barcelona. 

 
5. L'Ajuntament de Barcelona, per acord del Consell Plenari de data 27 de juny 

de 1997, va aprovar definitivament la creació de l'Institut del Paisatge Urbà i, 
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entre altres finalitats, li va assenyalar competències per col·laborar amb empreses 
i entitats en recerca de patrocinadors i formalitzar convenis i protocols, per al 
finançament d'obres, programes o serveis en benefici del paisatge urbà, de la 
imatge de la ciutat o de la qualitat de la vida urbana. 

L'Institut del Paisatge Urbà dins de les actuacions de millora del paisatge urbà 
vol promoure un Pla de remodelació de mitgeres de la ciutat, declarat mesura de 
govern el 19 d'abril de 2012 per la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 

L'ús excepcional del paisatge urbà requereix autorització municipal expressa a fi 
de controlar l'impacte paisatgístic. Així mateix, hauran d’adequar-se a la Llei 
1/1998 de política lingüística en relació a l’ús normal del català en la publicitat a la 
via pública. El present conveni de col·laboració es realitza a l'empara del que es 
preveu per als usos excepcionals els articles 98 i següents de l'Ordenança dels 
usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona, aprovada el 26 de març de 1999. 
Així les parts, 

 
Convenen  

 
Primer. Autorització paisatgística 

 
La signatura del present conveni de col·laboració porta implícita l'autorització 

paisatgística prevista a l'article 98 de l'Ordenança dels usos del paisatge urbà, en 
relació a l'ús excepcional sol·licitat per Iberdefi, SL, que actua en nom d’Orion 
Southern Europe, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior de JACK’S 
BIRTHDAY. 

 
Segon. Contingut 

 
L'Ajuntament autoritza Iberdefi, SL, que actua en nom d’Orion Southern Europe, 

SA, empresa encarregada de la publicitat exterior de JACK’S BIRTHDAY, la 
col·locació d'una lona publicitària segons el disseny, els colors, les mides, les 
característiques, els continguts i l’idioma o els idiomes que figuren a la proposta, 
que s’adjunta com a annex 3. 

Aquesta lona es col·locarà a les bastides de les obres de restauració de les 
façanes de l’edifici ubicat al carrer de Flassaders, 45, de Barcelona, obres que 
eliminaran qualsevol element, patologia o situació de risc, d’acord amb el que 
disposa l’article 42 de l’Ordenança municipal dels usos del paisatge urbà de la 
ciutat de Barcelona. S’adjunta com a annex 4 el document d’acreditació de l’estat 
de conservació i de seguretat dels elements exteriors dels edificis de data 26 
d’agost de 2014, on es reflecteixen alguns d’aquests elements de risc.  

S'adjunta com a annex 5, l'autorització de la propietat. 
Els missatges publicitaris hauran d’adequar-se en tot moment a la normativa 

aplicable en matèria de publicitat i, per tant, restarà prohibida la publicitat que 
ofengui les institucions públiques, lesioni els drets de la persona o sigui contrària a 
les disposicions normatives. No s’admetrà en cap cas publicitat relacionada amb 
productes com l’alcohol o el tabac en els termes de la legislació vigent.  

Pel que fa a la il·luminació nocturna de la lona publicitària, s'haurà d'ajustar a 
allò que disposa la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC 3407, de 12 de juny 
de 2001) i l'Ordre del Ministeri de la Presidència PRE/22/11/2006, de 4 de juliol, 
per la qual es publica el calendari del període de l’hora d’estiu corresponent als 
anys 2012 a 2016 i, per tant, l'horari de la il·luminació nocturna durant l'any 2014 
serà el següent: 

• horari d’hivern: de l’1 de gener fins el 29 de març, ambdós inclosos, i 
del 26 d’octubre al 31 de desembre, ambdós inclosos, s'haurà d'apagar 
a les 23 hores. 

• horari d’estiu: del 30 de març al 25 d’octubre, ambdós inclosos, s'haurà 
d'apagar a les 24 hores 

En cap cas s’acceptaran il·luminacions disposades a la part inferior i els laterals 
tant de la lona com de la bastida d'obra, per tal d'evitar la dispersió de llum i 
l'augment de contaminació lumínica zenital. En cas d’incompliment d’aquestes 
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condicions, es donarà per caducada i sense efecte la present autorització i 
l’empresa estarà obligada a desmuntar immediatament la instal·lació.  

A aquests efectes, l’Institut de Paisatge Urbà haurà de comunicar fefaentment 
l’incompliment que haurà d’esmenar-se en un termini de 48 hores des de la 
recepció de la notificació. I en aquest sentit, Iberdefi, SL, que actua en nom 
d’Orion Southern Europe, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior de 
JACK’S BIRTHDAY, es compromet a complir la normativa esmentada. 

 
Tercer. Termini 

 
El termini màxim de la present autorització paisatgística és d’un (1) mes a partir 

de la data de la seva col·locació. La lona publicitària romandrà exposada del 18 de 
setembre fins al 17 d’octubre de 2014. Aquest termini, que és improrrogable, no 
excedirà en cap cas la durada de les obres de restauració de les façanes de l’edifici 
ubicat al carrer de Flassaders, 45, i està supeditat al compliment estricte dels 
assabentats núms. 3 i 4 de la compareixença de data 15 de setembre de 2014, 
que consta com a annex 6. 

En el cas d’incompliment d’aquesta condició, Iberdefi, SL, que actua en nom 
d’Orion Southern Europe, SA, encarregada de la publicitat exterior de JACK’S 
BIRTHDAY, es compromet a retirar al seu càrrec la lona publicitària en 24 hores a 
requeriment d’aquest Institut del Paisatge Urbà i a no reclamar per aquest fet cap 
mena de devolució de la compensació paisatgística que figura al CONVENEN quart, 
ni indemnització, ni qualsevol altra despesa que d’aquest fet se’n derivi. 

Les obres de rehabilitació d’aquesta façana hauran d’estar iniciades en el 
moment d’aquesta col·locació. 

Per minimitzar i pacificar l’impacte paisatgístic de les lones publicitàries i 
aconseguir mantenir endreçat l’espai durant la intervenció a l’edifici, Iberdefi, SL, 
es compromet a cobrir les bastides d’obra de l’edifici de referència amb una lona 
mimètica durant el temps que hi hagi obra però no exposició de lona publicitària. 

El cost de fabricació (sens perjudici de poder repercutir, totalment o 
parcialment, el seu cost a tercers), la instal·lació, el manteniment i el desmuntatge 
de la lona mimètica, així com la responsabilitat civil, aniran a càrrec de Iberdefi, 
SL, tal i com s’han compromès les parts, en el assabentat núm. 7, a la 
compareixença de data 15 de setembre de 2014 (annex 6). Mentre duri l’exposició 
d’aquesta lona, haurà de ser present el faldó identificatiu on s'hauran d'incloure els 
logos i els eslògans institucionals amb el text i les mides tal com s’especifica al 
punta “DESÈ.  Identificació i informació” 

L’incompliment de col·locar la lona mimètica en els terminis i situacions 
especificats impossibilitarà la continuïtat de la presència publicitària en el període 
de les obres en curs. 
 
Quart. Reparació de l'impacte paisatgístic: Objecte 

 
L'Institut del Paisatge Urbà ha proposat a Iberdefi, SL, que actua en nom 

d’Orion Southern Europe, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior de 
JACK’S BIRTHDAY, la col·laboració amb el Pla de recuperació de mitgeres de la 
ciutat, en concepte de reparació de l'impacte paisatgístic de l'ús excepcional del 
paisatge autoritzat. 

Iberdefi, SL ha acceptat aquesta proposta, i participarà en l’actuació esmentada 
aportant la quantitat de cinc mil tres-cents quatre euros amb cinquanta-dos 
cèntims (5.304,52€), IVA inclòs. 

 
Cinquè. Modificacions sobrevingudes en l'objecte 

 
Si per circumstàncies sobrevingudes que ho justifiquin, aquesta participació s'ha 

de canviar de destinació, sense sobrepassar la xifra acordada i per a qualsevol 
altra actuació que reuneixi els requisits exigits per l'Ordenança dels usos del 
paisatge urbà, l'Institut del Paisatge Urbà ho comunicarà fefaentment a l'empresa 
col·laboradora a través de la persona que la representa en aquest conveni. 
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Aquesta podrà optar per acceptar o rebutjar el canvi de destinació en el termini de 
vuit dies naturals des de la comunicació. 

 
Sisè. Abonament de les quantitats en què consisteix la reparació 

 
Iberdefi, SL, ingressarà el dia de la signatura d'aquest conveni la quantitat 

pactada, corresponent a la reparació de l'impacte paisatgístic, en el compte corrent 
número ES08 2100 3000 1922 0163 3296 de La Caixa d'Estalvis i Pensions de 
Barcelona, de la qual és titular l'Institut del Paisatge Urbà, i en què es recullen les 
col·laboracions econòmiques i les aportacions dels patrocinadors. 

L'Institut del Paisatge Urbà emetrà un rebut que detallarà aquest ingrés i la seva 
finalitat. Qualsevol pagament relacionat amb aquesta participació haurà de 
comptar amb el vistiplau del director tècnic d'aquest Institut del Paisatge Urbà. 

 
Setè. Altres aportacions de l'empresa col·laboradora 

 
Com a aportació addicional a la millora del paisatge urbà Iberdefi, SL, finançarà 

una part del procés de restauració de les façanes de l’edifici ubicat al carrer de 
Flassaders, 45. Segons ens comunica Iberdefi, SL, aquesta aportació addicional 
està valorada en el 20% dels pressupostos de l’obra. 

Aquesta restauració s’haurà d’ajustar ales condicions particulars de la llicència 
d’obres en règim de comunicat núm. 01-2014CD26184, emesa amb data 25 
d’agost de 2014 pel districte de Ciutat  Vella, (annex 7), així com a les condicions 
d’actuació de l’informe tècnic d'autorització paisatgística de data 10 de setembre 
de 2014, emès des de la Direcció Tècnica d'aquest Institut del Paisatge Urbà 
(annex 8), tal i com s'han compromès les parts en la compareixença de data 15 de 
setembre de 2014 (annex 6). 

A més, s’haurà de complir el Pla de Treball de les obres esmentades proposat 
per l’empresa rehabilitadora, amb el corresponent vistiplau de la direcció 
facultativa de les obres (annex 9). 

 
Vuitè. Facultats municipals d'inspecció i control 

 
L'Institut del Paisatge Urbà farà les inspeccions necessàries per comprovar i 

valorar l'adequació a les condicions establertes en aquest conveni i en els seus 
annexos. L'ús excepcional del paisatge urbà no autoritzat o que no s'ajusti a les 
condicions imposades en l'autorització es considera falta molt greu i donarà lloc a 
una ordre de cessament i de desmuntatge que s’haurà de complir dins de les 24 
hores següents al requeriment; en cas contrari, l’Institut del Paisatge Urbà, 
procedirà a l’execució subsidiària. 

L'Institut del Paisatge Urbà, en cas d'haver de procedir a l’execució subsidiària 
de la retirada de la lona, repercutirà les despeses originades, així com de qualsevol 
altra despesa que es derivi d'aquest fet a Iberdefi, SL, que actua en nom d’Orion 
Southern Europe, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior de JACK’S 
BIRTHDAY, i sens perjudici de la incoació de l’expedient sancionador corresponent. 

 
Novè. Normes d’instal·lació i despeses 

 
El cost de fabricació, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la lona, així 

com la responsabilitat civil, aniran a càrrec de l'empresa col·laboradora. En les 
operacions de muntatge i desmuntatge s’assegurarà en tot moment l’acompliment 
de les mesures de prevenció de riscos laborals. 

El venciment del termini previst comportarà la finalització del dret a l'ús 
excepcional, i el seu titular haurà de restaurar al seu càrrec i sense necessitat de 
ser requerit a l'efecte la realitat física alterada, restituint el paisatge a la seva 
condició anterior, i ho haurà de comunicar a l'Institut del Paisatge Urbà en el 
termini de set dies hàbils.  

L'empresa, d'altra banda, establirà les pòlisses d'assegurances corresponents 
que cobreixen els riscos d'accident i de responsabilitat civil enfront de terceres 
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persones, per tot el temps de vigència de l'autorització. L'Ajuntament no assumeix 
cap responsabilitat a aquests efectes. 

Per motius de seguretat, es col·locarà en tota la superfície de la bastida un lona 
de protecció des de l’inici de l’obra fins a la finalització d’aquesta, a banda de les 
possibles lones publicitàries que es puguin instal·lar  
 
Desè. Identificació i informació 

 
L'empresa col·laboradora es compromet a incorporar en la lona publicitària un 

faldó informatiu/identificatiu d'aquesta col·laboració a la millora del paisatge urbà, 
on s'hauran d'incloure els logos i els eslògans institucionals amb el text i les mides 
que s'adjunten com a annex 10. 

Així mateix, en aquest faldó, s'inclourà la referència a la participació segons el 
text facilitat per part d'aquest Institut del Paisatge Urbà, de forma que el conjunt 
total ocupi tota l'amplada de la lona publicitària col·locada sobre bastida i amb una 
alçada de, com a mínim, un metro. 

 
Onzè. Comunicació 

 
L'Institut del Paisatge Urbà contribuirà també a la divulgació adequada 

d'aquesta col·laboració de JACK’S BIRTHDAY, i ho farà en la Memòria d'Activitats. 
Amb aquesta finalitat, JACK’S BIRTHDAY facilitarà els seus logos i/o eslògans a 
aquest Institut del Paisatge Urbà per tal de poder fer la difusió adequada de tot 
allò que estigui relacionat amb la signatura d'aquest conveni i/o altres possibles 
campanyes/presentacions de l'Institut del Paisatge Urbà. 

El present conveni de col·laboració es publicarà a la Gaseta Municipal i es 
comunicarà al districte territorialment competent. 

I en prova de conformitat, signen aquest document per duplicat en el lloc i la 
data indicats en l'encapçalament. 

 
Per l'Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, el regidor-president, 

Antoni Vives i Tomàs. 
Per IBERDEFI, SL, l’autoritzada, Elena López Fernández. 
La secretaria delegada, Pilar Figueras de Diego. 
 

* * * 
 

Núm. 2224 
 

A Barcelona, 2 d’octubre de 2014 
 
Reunits  

 
D'una part, l'Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs, regidor president de l'Institut 

Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, des d'ara l'Institut del Paisatge 
Urbà, amb NIF P-5890051E, càrrec per al qual va ser nomenat per Decret 
d'Alcaldia d’11 de juliol de 2011 i en ús de les facultats concedides per l’article 
5,2,h) dels Estatuts de l’Institut del Paisatge Urbà, aprovats pel Plenari del Consell 
Municipal en data 14 d’octubre de 2005, assistit en aquest acte per la Sra. Pilar 
Figueras de Diego, secretària delegada de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la 
Qualitat de Vida. 

De l’altra, la Sra. Laura Lozano i Simó, amb DNI 38124259-B, degudament 
autoritzada per aquest acte pel Sr. Joaquin Verona-Martínez amb núm. de DNI 
46221288-M, president de l’empresa Verona Comunicación, SA, amb NIF A-
58080839 i amb domicili social a l’avinguda Diagonal, 618, 6è CD, 08021 de 
Barcelona. 
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Diuen  
 
1. L’empresa Verona Comunicación, SA, que el Sr. Joaquín Verona-Martínez 

Humet representa, està autoritzada per Omnicom Media Group, SL, empresa 
encarregada de la publicitat exterior de Ray Ban, per gestionar els seus interessos 
davant d’aquesta Corporació Municipal (annex 1). 

 
2. Verona Comunicación, SA, que actua en nom d’Omnicom Media Group, SL, 

empresa encarregada de la publicitat exterior de Ray Ban, en data 26 de setembre 
de 2014, ha formulat una sol·licitud d'autorització d'ús excepcional del paisatge 
urbà mitjançant activitat publicitària des d'una propietat privada (annex 2). 

 
3. L’Ajuntament de Barcelona, des de sempre, ha tingut la inquietud de 

solucionar els problemes sorgits en el paisatge urbà de la ciutat arran dels 
diferents canvis urbanístics que aquesta ha sofert. Una de les distorsions més 
habituals és l’aparició de mitgeres, algunes de les quals estan destinades a 
perpetuar-se indefinidament. 

Això ha provocat que l’Ajuntament de Barcelona hagi buscat solucions en el 
marc d’una estratègia global de recuperació de la qualitat de la imatge urbana, 
fomentant l’agençament i adequació d’aquestes per integrar-les en el paisatge al 
qual pertanyen. 

 
4. L’Institut del Paisatge Urbà ha tingut des de sempre la sensibilitat per 

reconduir aquestes discontinuïtats i ha impulsat diverses operacions amb aquesta 
finalitat, gestionades amb subvenció econòmica i assessorament professional; bé 
finançades des del patrocini de patrocinadors privats. Així, l’Institut del Paisatge 
Urbà, dins dels programes de recuperació de la qualitat de la imatge urbana i 
donant continuïtat a l’esperit d’integrar les mitgeres de la ciutat de Barcelona, vol 
encetar ara de nou un projecte per a l’adequació i agençament d’un seguit de 
mitgeres a diferents indrets de Barcelona. 

 
5. L'Ajuntament de Barcelona, per acord del Consell Plenari de data 27 de juny 

de 1997, va aprovar definitivament la creació de l'Institut del Paisatge Urbà i, 
entre altres finalitats, li va assenyalar competències per col·laborar amb empreses 
i entitats en recerca de patrocinadors i formalitzar convenis i protocols, per al 
finançament d'obres, programes o serveis en benefici del paisatge urbà, de la 
imatge de la ciutat o de la qualitat de la vida urbana. 

L'Institut del Paisatge Urbà dins de les actuacions de millora del paisatge urbà 
vol promoure un Pla de remodelació de mitgeres de la ciutat, declarat mesura de 
govern el 19 d'abril de 2012 per la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 

L'ús excepcional del paisatge urbà requereix autorització municipal expressa a fi 
de controlar l'impacte paisatgístic. Així mateix, hauran d’adequar-se a la Llei 
1/1998 de política lingüística en relació a l’ús normal del català en la publicitat a la 
via pública. El present conveni de col·laboració es realitza a l'empara del que es 
preveu per als usos excepcionals els articles 98 i següents de l'Ordenança dels 
usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona, aprovada el 26 de març de 1999. 
Així les parts, 

 
Convenen  

 
Primer. Autorització paisatgística 

 
La signatura del present conveni de col·laboració porta implícita l'autorització 

paisatgística prevista a l'article 98 de l'Ordenança dels usos del paisatge urbà, en 
relació a l'ús excepcional sol·licitat per Verona Comunicación, SA, que actua en 
nom d’Omnicom Media Group, SL, empresa encarregada de la publicitat exterior de 
Ray Ban. 
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Segon. Contingut 
 
L'Ajuntament autoritza Verona Comunicación, SA, que actua en nom d’Omnicom 

Media Group, SL, empresa encarregada de la publicitat exterior de Ray Ban, la 
col·locació d'una lona publicitària segons el disseny, els colors, les mides, les 
característiques, els continguts i l’idioma o els idiomes que figuren a la proposta, 
que s’adjunta com a annex 3. 

Aquesta lona es col·locarà a les bastides de les obres de restauració de les 
façanes de l’edifici ubicat al carrer de Pelai, 62, de Barcelona, obres que eliminaran 
qualsevol element, patologia o situació de risc, d’acord amb el que disposa l’article 
42 de l’Ordenança municipal dels usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona. 
S’adjunta com a annex 4 el document d’acreditació de l’estat de conservació i de 
seguretat dels elements exteriors dels edificis de data 7 de novembre de 2013, on 
es reflecteixen alguns d’aquests elements de risc.  

S'adjunta com a annex 5, l'autorització de la propietat. 
Els missatges publicitaris hauran d’adequar-se en tot moment a la normativa 

aplicable en matèria de publicitat i, per tant, restarà prohibida la publicitat que 
ofengui les institucions públiques, lesioni els drets de la persona o sigui contrària a 
les disposicions normatives. No s’admetrà en cap cas publicitat relacionada amb 
productes com l’alcohol o el tabac en els termes de la legislació vigent.  

Pel que fa a la il·luminació nocturna de la lona publicitària, s'haurà d'ajustar a 
allò que disposa la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC 3407, de 12 de juny 
de 2001) i l'Ordre del Ministeri de la Presidència PRE/22/11/2006, de 4 de juliol, 
per la qual es publica el calendari del període de l’hora d’estiu corresponent als 
anys 2012 a 2016 i, per tant, l'horari de la il·luminació nocturna durant l'any 2014 
serà el següent: 

• horari d’hivern: de l’1 de gener fins el 29 de març, ambdós inclosos, i 
del 26 d’octubre al 31 de desembre, ambdós inclosos, s'haurà d'apagar 
a les 23 hores. 

• horari d’estiu: del 30 de març al 25 d’octubre, ambdós inclosos, s'haurà 
d'apagar a les 24 hores 

En cap cas s’acceptaran il·luminacions disposades a la part inferior i els laterals 
tant de la lona com de la bastida d'obra, per tal d'evitar la dispersió de llum i 
l'augment de contaminació lumínica zenital. En cas d’incompliment d’aquestes 
condicions, es donarà per caducada i sense efecte la present autorització i 
l’empresa estarà obligada a desmuntar immediatament la instal·lació.  

A aquests efectes, l’Institut de Paisatge Urbà haurà de comunicar fefaentment 
l’incompliment que haurà d’esmenar-se en un termini de 48 hores des de la 
recepció de la notificació. I en aquest sentit, Verona Comunicación, SA, que actua 
en nom d’Omnicom Media Group, SL, empresa encarregada de la publicitat exterior 
de Ray Ban, es compromet a complir la normativa esmentada. 

 
Tercer. Termini 

 
El termini màxim de la present autorització paisatgística és d’un (1) mes a partir 

de la data de la seva col·locació. La lona publicitària romandrà exposada del 3 
d’octubre fins al 2 de novembre de 2014. Aquest termini, que és improrrogable, no 
excedirà en cap cas la durada de les obres de restauració de les façanes de l’edifici 
ubicat al carrer de Pelai, 62, i està supeditat al compliment estricte dels 
assabentats núms. 3 i 4 de la compareixença de data 26 de novembre de 2013, 
que consta com a annex 6. 

En el cas d’incompliment d’aquesta condició, Verona Comunicación, SA, que 
actua en nom d’Omnicom Media Group, SL, encarregada de la publicitat exterior de 
Ray Ban, es compromet a retirar al seu càrrec la lona publicitària en 24 hores a 
requeriment d’aquest Institut del Paisatge Urbà i a no reclamar per aquest fet cap 
mena de devolució de la compensació paisatgística que figura al CONVENEN quart, 
ni indemnització, ni qualsevol altra despesa que d’aquest fet se’n derivi. 

Les obres de rehabilitació d’aquesta façana hauran d’estar iniciades en el 
moment d’aquesta col·locació. 
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Per minimitzar i pacificar l’impacte paisatgístic de les lones publicitàries i 
aconseguir mantenir endreçat l’espai durant la intervenció a l’edifici, Verona 
Comunicación, SA, es compromet a cobrir les bastides d’obra de l’edifici de 
referència amb una lona mimètica durant el temps que hi hagi obra però no 
exposició de lona publicitària. 

El cost de fabricació (sens perjudici de poder repercutir, totalment o 
parcialment, el seu cost a tercers), la instal·lació, el manteniment i el desmuntatge 
de la lona mimètica, així com la responsabilitat civil, aniran a càrrec de Verona 
Comunicación, SA, tal i com s’han compromès les parts, en el assabentat núm. 7, 
a la compareixença de data 26 de novembre de 2013 (annex 6). Mentre duri 
l’exposició d’aquesta lona, haurà de ser present el faldó identificatiu on s'hauran 
d'incloure els logos i els eslògans institucionals amb el text i les mides tal com 
s’especifica al punta “DESÈ.  Identificació i informació” 

L’incompliment de col·locar la lona mimètica en els terminis i situacions 
especificats impossibilitarà la continuïtat de la presència publicitària en el període 
de les obres en curs. 

 
Quart. Reparació de l'impacte paisatgístic: objecte 

 
L'Institut del Paisatge Urbà ha proposat a Verona Comunicación, SA, que actua 

en nom d’Omnicom Media Group, SL, empresa encarregada de la publicitat exterior 
de Ray Ban, la col·laboració amb el Pla de recuperació de mitgeres de la ciutat, en 
concepte de reparació de l'impacte paisatgístic de l'ús excepcional del paisatge 
autoritzat. 

34.098,45 
Verona Comunicación, SA ha acceptat aquesta proposta, i participarà en 

l’actuació esmentada aportant la quantitat de setze mil tres-cents euros amb 
trenta-vuit cèntims (16.381,38€), IVA inclòs. 

 
Cinquè. Modificacions sobrevingudes en l'objecte 

 
Si per circumstàncies sobrevingudes que ho justifiquin, aquesta participació s'ha 

de canviar de destinació, sense sobrepassar la xifra acordada i per a qualsevol 
altra actuació que reuneixi els requisits exigits per l'Ordenança dels usos del 
paisatge urbà, l'Institut del Paisatge Urbà ho comunicarà fefaentment a l'empresa 
col·laboradora a través de la persona que la representa en aquest conveni. 
Aquesta podrà optar per acceptar o rebutjar el canvi de destinació en el termini de 
vuit dies naturals des de la comunicació. 

 
Sisè. Abonament de les quantitats en què consisteix la reparació 

 
Verona Comunicación, SA, ingressarà el dia de la signatura d'aquest conveni la 

quantitat pactada, corresponent a la reparació de l'impacte paisatgístic, en el 
compte corrent número ES08 2100 3000 1922 0163 3296 de La Caixa d'Estalvis i 
Pensions de Barcelona, de la qual és titular l'Institut del Paisatge Urbà, i en què es 
recullen les col·laboracions econòmiques i les aportacions dels patrocinadors. 

L'Institut del Paisatge Urbà emetrà un rebut que detallarà aquest ingrés i la seva 
finalitat. Qualsevol pagament relacionat amb aquesta participació haurà de 
comptar amb el vistiplau del director tècnic d'aquest Institut del Paisatge Urbà. 

 
Setè. Altres aportacions de l'empresa col·laboradora 

 
Com a aportació addicional a la millora del paisatge urbà Verona Comunicación, 

SA, finançarà una part del procés de restauració de les façanes de l’edifici ubicat al 
carrer de Pelai, 62. Segons ens comunica Verona Comunicación, SA, aquesta 
aportació addicional està valorada en el 100% dels pressupostos de l’obra. 

Aquesta restauració s’haurà d’ajustar ales condicions particulars de la llicència 
d’obres en règim de comunicat núm. 01-2012LL20318, emesa amb data 18 
d’octubre de 2012 pel districte de Ciutat  Vella, de la qual s’ha concedit 
corresponent pròrroga (annex 7), així com a les condicions d’actuació de l’informe 
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tècnic d'autorització paisatgística de data 25 de novembre de 2013, emès des de la 
Direcció Tècnica d'aquest Institut del Paisatge Urbà (annex 8), tal i com s'han 
compromès les parts en la compareixença de data 26 de novembre de 2013 
(annex 6). 

A més, s’haurà de complir el Pla de Treball de les obres esmentades proposat 
per l’empresa rehabilitadora, amb el corresponent vistiplau de la direcció 
facultativa de les obres (annex 9). 

 
Vuitè. Facultats municipals d'inspecció i control 

 
L'Institut del Paisatge Urbà farà les inspeccions necessàries per comprovar i 

valorar l'adequació a les condicions establertes en aquest conveni i en els seus 
annexos. L'ús excepcional del paisatge urbà no autoritzat o que no s'ajusti a les 
condicions imposades en l'autorització es considera falta molt greu i donarà lloc a 
una ordre de cessament i de desmuntatge que s’haurà de complir dins de les 24 
hores següents al requeriment; en cas contrari, l’Institut del Paisatge Urbà, 
procedirà a l’execució subsidiària. 

L'Institut del Paisatge Urbà, en cas d'haver de procedir a l’execució subsidiària 
de la retirada de la lona, repercutirà les despeses originades, així com de qualsevol 
altra despesa que es derivi d'aquest fet a Verona Comunicación, SA, que actua en 
nom d’Omnicom Media Group, SL, empresa encarregada de la publicitat exterior de 
Ray Ban, i sens perjudici de la incoació de l’expedient sancionador corresponent. 

 
Novè. Normes d’instal·lació i despeses 

 
El cost de fabricació, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la lona, així 

com la responsabilitat civil, aniran a càrrec de l'empresa col·laboradora. En les 
operacions de muntatge i desmuntatge s’assegurarà en tot moment l’acompliment 
de les mesures de prevenció de riscos laborals. 

El venciment del termini previst comportarà la finalització del dret a l'ús 
excepcional, i el seu titular haurà de restaurar al seu càrrec i sense necessitat de 
ser requerit a l'efecte la realitat física alterada, restituint el paisatge a la seva 
condició anterior, i ho haurà de comunicar a l'Institut del Paisatge Urbà en el 
termini de set dies hàbils.  

L'empresa, d'altra banda, establirà les pòlisses d'assegurances corresponents 
que cobreixen els riscos d'accident i de responsabilitat civil enfront de terceres 
persones, per tot el temps de vigència de l'autorització. L'Ajuntament no assumeix 
cap responsabilitat a aquests efectes. 

Per motius de seguretat, es col·locarà en tota la superfície de la bastida un lona 
de protecció des de l’inici de l’obra fins a la finalització d’aquesta, a banda de les 
possibles lones publicitàries que es puguin instal·lar  

 
Desè. Identificació i informació 

 
L'empresa col·laboradora es compromet a incorporar en la lona publicitària un 

faldó informatiu/identificatiu d'aquesta col·laboració a la millora del paisatge urbà, 
on s'hauran d'incloure els logos i els eslògans institucionals amb el text i les mides 
que s'adjunten com a annex 10. 

Així mateix, en aquest faldó, s'inclourà la referència a la participació segons el 
text facilitat per part d'aquest Institut del Paisatge Urbà, de forma que el conjunt 
total ocupi tota l'amplada de la lona publicitària col·locada sobre bastida i amb una 
alçada de, com a mínim, un metro. 

 
Onzè. Comunicació 

 
L'Institut del Paisatge Urbà contribuirà també a la divulgació adequada 

d'aquesta col·laboració de Ray Ban, i ho farà en la Memòria d'Activitats. Amb 
aquesta finalitat, ADIDAS facilitarà els seus logos i/o eslògans a aquest Institut del 
Paisatge Urbà per tal de poder fer la difusió adequada de tot allò que estigui 
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relacionat amb la signatura d'aquest conveni i/o altres possibles 
campanyes/presentacions de l'Institut del Paisatge Urbà. 

El present conveni de col·laboració es publicarà a la Gaseta Municipal i es 
comunicarà al districte territorialment competent. 

I en prova de conformitat, signen aquest document per duplicat en el lloc i la 
data indicats en l'encapçalament. 

 
 
Per l'Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, el regidor-president, 

Antoni Vives i Tomàs. 
Per VERONA COMUNICACIÓN, SA, l’autoritzada Laura Lozano i Simó. 
La secretaria delegada, Pilar Figueras de Diego. 
 

* * * 
 

Núm. 2225 
 
 

A Barcelona, 2 d’octubre de 2014 
 

Reunits 
 
D'una part, l'Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs, regidor president de l'Institut 

Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, des d'ara l'Institut del Paisatge 
Urbà, amb NIF P-5890051E, càrrec per al qual va ser nomenat per Decret 
d'Alcaldia d’11 de juliol de 2011 i en ús de les facultats concedides per l’article 
5,2,h) dels Estatuts de l’Institut del Paisatge Urbà, aprovats pel Plenari del Consell 
Municipal en data 14 d’octubre de 2005, assistit en aquest acte per la Sra. Pilar 
Figueras de Diego, secretària delegada de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la 
Qualitat de Vida. 

De l'altra, el Sr. Esteve Rabat i Sabater amb DNI núm. 40943442-S, 
administrador únic de  Flash d’Or, SL, amb NIF B-60441441 i amb domicili social al 
Passeig de Gràcia, 97 4t 1a, 08008 de Barcelona. 

 
Diuen  

 
1. L’empresa Flash d’Or, SL, que el Sr. Esteve Rabat i Sabater representa, és la 

societat que comercialitza la marca RABAT. 
 
2. Flash d’Or, SL, empresa encarregada de la publicitat exterior de RABAT, en 

data 23 de setembre de 2014, ha formulat una sol·licitud d'autorització d'ús 
excepcional del paisatge urbà mitjançant activitat publicitària des d'una propietat 
privada (annex 1). 

 
3. L’Ajuntament de Barcelona, des de sempre, ha tingut la inquietud de 

solucionar els problemes sorgits en el paisatge urbà de la ciutat arran dels 
diferents canvis urbanístics que aquesta ha sofert. Una de les distorsions més 
habituals és l’aparició de mitgeres, algunes de les quals estan destinades a 
perpetuar-se indefinidament. 

Això ha provocat que l’Ajuntament de Barcelona hagi buscat solucions en el 
marc d’una estratègia global de recuperació de la qualitat de la imatge urbana, 
fomentant l’agençament i adequació d’aquestes per integrar-les en el paisatge al 
qual pertanyen. 

 
4. L’Institut del Paisatge Urbà ha tingut des de sempre la sensibilitat per 

reconduir aquestes discontinuïtats i ha impulsat diverses operacions amb aquesta 
finalitat, gestionades amb subvenció econòmica i assessorament professional; bé 
finançades des del patrocini de patrocinadors privats. Així, l’Institut del Paisatge 
Urbà, dins dels programes de recuperació de la qualitat de la imatge urbana i 
donant continuïtat a l’esperit d’integrar les mitgeres de la ciutat de Barcelona, vol 
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encetar ara de nou un projecte per a l’adequació i agençament d’un seguit de 
mitgeres a diferents indrets de Barcelona. 

 
5. L'Ajuntament de Barcelona, per acord del Consell Plenari de data 27 de juny 

de 1997, va aprovar definitivament la creació de l'Institut del Paisatge Urbà i, 
entre altres finalitats, li va assenyalar competències per col·laborar amb empreses 
i entitats en recerca de patrocinadors i formalitzar convenis i protocols, per al 
finançament d'obres, programes o serveis en benefici del paisatge urbà, de la 
imatge de la ciutat o de la qualitat de la vida urbana. 

L'Institut del Paisatge Urbà dins de les actuacions de millora del paisatge urbà 
vol promoure un Pla de remodelació de mitgeres de la ciutat, declarat mesura de 
govern el 19 d'abril de 2012 per la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 

L'ús excepcional del paisatge urbà requereix autorització municipal expressa a fi 
de controlar l'impacte paisatgístic. Així mateix, hauran d’adequar-se a la Llei 
1/1998 de política lingüística en relació a l’ús normal del català en la publicitat a la 
via pública. El present conveni de col·laboració es realitza a l'empara del que es 
preveu per als usos excepcionals els articles 98 i següents de l'Ordenança dels 
usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona, aprovada el 26 de març de 1999. 
Així les parts, 

 
Convenen 

 
Primer. Autorització paisatgística 

 
La signatura del present conveni de col·laboració porta implícita l'autorització 

paisatgística prevista a l'article 98 de l'Ordenança dels usos del paisatge urbà, en 
relació a l'ús excepcional sol·licitat per Flash d’Or, SL, empresa encarregada de la 
publicitat exterior de RABAT. 

 
Segon. Contingut 

 
L'Ajuntament autoritza Flash d’Or, SL, empresa encarregada de la publicitat 

exterior de RABAT, la col·locació d'una lona publicitària segons el disseny, els 
colors, les mides, les característiques, els continguts i l’idioma o els idiomes que 
figuren a la proposta, que s’adjunta com a annex 2. En cap cas podrà col·locar-se 
cap publicitat o identificació temporal a la planta baixa 

Aquesta lona es col·locarà a les bastides de les obres de restauració de les 
façanes de l’edifici ubicat al Passeig de Gràcia, 94, de Barcelona, obres que 
eliminaran qualsevol element, patologia o situació de risc, d’acord amb el que 
disposa l’article 42 de l’Ordenança municipal dels usos del paisatge urbà de la 
ciutat de Barcelona. S’adjunta com a annex 3 el document d’acreditació de l’estat 
de conservació i de seguretat dels elements exteriors dels edificis de data 8 de 
setembre de 2014, on es reflecteixen alguns d’aquests elements de risc.  

S'adjunta com a annex 4, l'autorització de la propietat. 
Els missatges publicitaris hauran d’adequar-se en tot moment a la normativa 

aplicable en matèria de publicitat i, per tant, restarà prohibida la publicitat que 
ofengui les institucions públiques, lesioni els drets de la persona o sigui contrària a 
les disposicions normatives. No s’admetrà en cap cas publicitat relacionada amb 
productes com l’alcohol o el tabac en els termes de la legislació vigent.  

Pel que fa a la il·luminació nocturna de la lona publicitària, s'haurà d'ajustar a 
allò que disposa la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC 3407, de 12 de juny 
de 2001) i l'Ordre del Ministeri de la Presidència PRE/22/11/2006, de 4 de juliol, 
per la qual es publica el calendari del període de l’hora d’estiu corresponent als 
anys 2012 a 2016 i, per tant, l'horari de la il·luminació nocturna durant l'any 2014 
serà el següent: 
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• horari d’hivern:  de l’1 de gener fins el 29 de març, ambdós inclosos, i 

del 26 d’octubre al 31 de desembre, ambdós inclosos, s'haurà d'apagar 
a les 23 hores. 

• horari d’estiu: del 30 de març al 25 d’octubre, ambdós inclosos, s'haurà 
d'apagar a les 24 hores 

En cap cas s’acceptaran il·luminacions disposades a la part inferior i els laterals 
tant de la lona com de la bastida d'obra, per tal d'evitar la dispersió de llum i 
l'augment de contaminació lumínica zenital. En cas d’incompliment d’aquestes 
condicions, es donarà per caducada i sense efecte la present autorització i 
l’empresa estarà obligada a desmuntar immediatament la instal·lació.  

A aquests efectes, l’Institut de Paisatge Urbà haurà de comunicar fefaentment 
l’incompliment que haurà d’esmenar-se en un termini de 48 hores des de la 
recepció de la notificació. I en aquest sentit, Flash d’Or, SL, empresa encarregada 
de la publicitat exterior de RABAT, es compromet a complir la normativa 
esmentada. 

 
Tercer. Termini 

 
El termini màxim de la present autorització paisatgística és d’un (1) mes a partir 

de la data de la seva col·locació. La lona publicitària romandrà exposada del 6 
d’octubre fins al 5 de novembre de 2014. Aquest termini, que és improrrogable, no 
excedirà en cap cas la durada de les obres de restauració de les façanes de l’edifici 
ubicat al Passeig de Gràcia, 94, i està supeditat al compliment estricte dels 
assabentats núms. 3 i 4 de la compareixença de data 1 d’octubre de 2014, que 
consta com a annex 5. 

En el cas d’incompliment d’aquesta condició, Flash d’Or, SL, encarregada de la 
publicitat exterior de RABAT, es compromet a retirar al seu càrrec la lona 
publicitària en 24 hores a requeriment d’aquest Institut del Paisatge Urbà i a no 
reclamar per aquest fet cap mena de devolució de la compensació paisatgística que 
figura al CONVENEN quart, ni indemnització, ni qualsevol altra despesa que 
d’aquest fet se’n derivi. 

Les obres de rehabilitació d’aquesta façana hauran d’estar iniciades en el 
moment d’aquesta col·locació. 

Per minimitzar i pacificar l’impacte paisatgístic de les lones publicitàries i 
aconseguir mantenir endreçat l’espai durant la intervenció a l’edifici, Flash d’Or, 
SL, es compromet a cobrir les bastides d’obra de l’edifici de referència amb una 
lona mimètica durant el temps que hi hagi obra però no exposició de lona 
publicitària. 

El cost de fabricació (sens perjudici de poder repercutir, totalment o 
parcialment, el seu cost a tercers), la instal·lació, el manteniment i el desmuntatge 
de la lona mimètica, així com la responsabilitat civil, aniran a càrrec de Flash d’Or, 
SL, tal i com s’han compromès les parts, en el assabentat núm. 7, a la 
compareixença de data 1 d’octubre de 2014 (annex 5). Mentre duri l’exposició 
d’aquesta lona, haurà de ser present el faldó identificatiu on s'hauran d'incloure els 
logos i els eslògans institucionals amb el text i les mides tal com s’especifica al 
punta “DESÈ.  Identificació i informació” 

L’incompliment de col·locar la lona mimètica en els terminis i situacions 
especificats impossibilitarà la continuïtat de la presència publicitària en el període 
de les obres en curs. 

 
Quart. Reparació de l'impacte paisatgístic: objecte 

 
L'Institut del Paisatge Urbà ha proposat a Flash d’Or, SL, empresa encarregada 

de la publicitat exterior de RABAT, la col·laboració amb el Pla de recuperació de 
mitgeres de la ciutat, en concepte de reparació de l'impacte paisatgístic de l'ús 
excepcional del paisatge autoritzat. 

Flash d’Or, SL ha acceptat aquesta proposta, i participarà en l’actuació 
esmentada aportant la quantitat de vuit mil quatre-cents vuitanta-sis euros amb 
trenta-vuit cèntims (8.486,38€), IVA inclòs. 
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Cinquè. Modificacions sobrevingudes en l'objecte 

 
Si per circumstàncies sobrevingudes que ho justifiquin, aquesta participació s'ha 

de canviar de destinació, sense sobrepassar la xifra acordada i per a qualsevol 
altra actuació que reuneixi els requisits exigits per l'Ordenança dels usos del 
paisatge urbà, l'Institut del Paisatge Urbà ho comunicarà fefaentment a l'empresa 
col·laboradora a través de la persona que la representa en aquest conveni. 
Aquesta podrà optar per acceptar o rebutjar el canvi de destinació en el termini de 
vuit dies naturals des de la comunicació. 

 
Sisè. Abonament de les quantitats en què consisteix la reparació 

 
Flash d’Or, SL, ingressarà el dia de la signatura d'aquest conveni la quantitat 

pactada, corresponent a la reparació de l'impacte paisatgístic, en el compte corrent 
número ES08 2100 3000 1922 0163 3296 de La Caixa d'Estalvis i Pensions de 
Barcelona, de la qual és titular l'Institut del Paisatge Urbà, i en què es recullen les 
col·laboracions econòmiques i les aportacions dels patrocinadors. 

L'Institut del Paisatge Urbà emetrà un rebut que detallarà aquest ingrés i la seva 
finalitat. Qualsevol pagament relacionat amb aquesta participació haurà de 
comptar amb el vistiplau del director tècnic d'aquest Institut del Paisatge Urbà. 

 
Setè. Altres aportacions de l'empresa col·laboradora 

 
Com a aportació addicional a la millora del paisatge urbà Flash d’Or, SL, 

finançarà una part del procés de restauració de les façanes de l’edifici ubicat al 
Passeig de Gràcia, 94. Segons ens comunica Flash d’Or, SL, aquesta aportació 
addicional està valorada en el 50% dels pressupostos de l’obra. 

Aquesta restauració s’haurà d’ajustar ales condicions particulars de les llicències 
d’obres emeses per la gerència d’Habitat Urbà núm. 02-2014LL24430 amb data 24 
de juliol de 2014, i de la llicència 02-2012LL33227, emesa amb data 28 de gener 
de 2014 (annex 6), així com a les condicions d’actuació de l’informe tècnic 
d'autorització paisatgística de data 26 de setembre de 2014, emès des de la 
Direcció Tècnica d'aquest Institut del Paisatge Urbà (annex 7), tal i com s'han 
compromès les parts en la compareixença de data 1 d’octubre de 2014 (annex 5). 

A més, s’haurà de complir el Pla de Treball de les obres esmentades proposat 
per l’empresa rehabilitadora, amb el corresponent vistiplau de la direcció 
facultativa de les obres (annex 8). 

 
Vuitè. Facultats municipals d'inspecció i control 

 
L'Institut del Paisatge Urbà farà les inspeccions necessàries per comprovar i 

valorar l'adequació a les condicions establertes en aquest conveni i en els seus 
annexos. L'ús excepcional del paisatge urbà no autoritzat o que no s'ajusti a les 
condicions imposades en l'autorització es considera falta molt greu i donarà lloc a 
una ordre de cessament i de desmuntatge que s’haurà de complir dins de les 24 
hores següents al requeriment; en cas contrari, l’Institut del Paisatge Urbà, 
procedirà a l’execució subsidiària. 

L'Institut del Paisatge Urbà, en cas d'haver de procedir a l’execució subsidiària 
de la retirada de la lona, repercutirà les despeses originades, així com de qualsevol 
altra despesa que es derivi d'aquest fet a Flash d’Or, SL, empresa encarregada de 
la publicitat exterior de RABAT, i sens perjudici de la incoació de l’expedient 
sancionador corresponent. 

 
Novè. Normes d’instal·lació i despeses 

 
El cost de fabricació, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la lona, així 

com la responsabilitat civil, aniran a càrrec de l'empresa col·laboradora. En les 
operacions de muntatge i desmuntatge s’assegurarà en tot moment l’acompliment 
de les mesures de prevenció de riscos laborals. 
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El venciment del termini previst comportarà la finalització del dret a l'ús 
excepcional, i el seu titular haurà de restaurar al seu càrrec i sense necessitat de 
ser requerit a l'efecte la realitat física alterada, restituint el paisatge a la seva 
condició anterior, i ho haurà de comunicar a l'Institut del Paisatge Urbà en el 
termini de set dies hàbils.  

L'empresa, d'altra banda, establirà les pòlisses d'assegurances corresponents 
que cobreixen els riscos d'accident i de responsabilitat civil enfront de terceres 
persones, per tot el temps de vigència de l'autorització. En aquest cas i segons ens 
comunica, anirà a càrrec de Sundi, SA, empresa contractada per a la producció i 
instal·lació de la lona (annex 9). L'Ajuntament no assumeix cap responsabilitat a 
aquests efectes . 

Per motius de seguretat es col·locarà en tota la superfície de la bastida un lona 
de protecció des de l’inici de l’obra fins a la finalització d’aquesta, a banda de les 
possibles lones publicitàries que es puguin instal·lar. Per garantir el total 
compliment a la normativa vigent s’adjunta certificació de la direcció facultativa pel 
que fa a la bastida tubular (annex 10) 

 
Desè. Identificació i informació 

 
L'empresa col·laboradora es compromet a incorporar en la lona publicitària un 

faldó informatiu/identificatiu d'aquesta col·laboració a la millora del paisatge urbà, 
on s'hauran d'incloure els logos i els eslògans institucionals amb el text i les mides 
que s'adjunten com a annex 11. 

Així mateix, en aquest faldó, s'inclourà la referència a la participació segons el 
text facilitat per part d'aquest Institut del Paisatge Urbà, de forma que el conjunt 
total ocupi tota l'amplada de la lona publicitària col·locada sobre bastida i amb una 
alçada de, com a mínim, un metro. 

 
Onzè. Comunicació 

 
L'Institut del Paisatge Urbà contribuirà també a la divulgació adequada 

d'aquesta col·laboració de RABAT, i ho farà en la Memòria d'Activitats. Amb 
aquesta finalitat, RABAT facilitarà els seus logos i/o eslògans a aquest Institut del 
Paisatge Urbà per tal de poder fer la difusió adequada de tot allò que estigui 
relacionat amb la signatura d'aquest conveni i/o altres possibles 
campanyes/presentacions de l'Institut del Paisatge Urbà. 

El present conveni de col·laboració es publicarà a la Gaseta Municipal i es 
comunicarà al districte territorialment competent. 

I en prova de conformitat, signen aquest document per duplicat en el lloc i la 
data indicats en l'encapçalament. 

 
 
Per l'Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, el regidor-president, 

Antoni Vives i Tomàs. 
Per FLASH D’OR, SL, l’administrador, Esteve Rabat i Sabater. 
La secretaria delegada, Pilar Figueras de Diego. 
 

* * * 
 

Núm. 2227 
 

A Barcelona, 2 d’octubre de 2014 
 

Reunits 
 
D'una part, l'Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs, regidor president de l'Institut 

Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, des d'ara l'Institut del Paisatge 
Urbà, amb NIF P-5890051E, càrrec per al qual va ser nomenat per Decret 
d'Alcaldia d’11 de juliol de 2011 i en ús de les facultats concedides per l’article 
5,2,h) dels Estatuts de l’Institut del Paisatge Urbà, aprovats pel Plenari del Consell 
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Municipal en data 14 d’octubre de 2005, assistit en aquest acte per la Sra. Pilar 
Figueras de Diego, secretària delegada de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la 
Qualitat de Vida. 

De l'altra, el Sr. Esteve Rabat i Sabater amb DNI núm. 40943442-S, 
administrador únic de  Flash d’Or, SL, amb NIF B-60441441 i amb domicili social al 
Passeig de Gràcia, 97 4t 1a, 08008 de Barcelona. 

 
Diuen  

 
1. L’empresa Flash d’Or, SL, que el Sr. Esteve Rabat i Sabater representa, és la 

societat que comercialitza la marca RABAT. 
 
2. Flash d’Or, SL, empresa encarregada de la publicitat exterior de RABAT, en 

data 23 de setembre de 2014, ha formulat una sol·licitud d'autorització d'ús 
excepcional del paisatge urbà mitjançant activitat publicitària des d'una propietat 
privada (annex 1). 

 
3. L’Ajuntament de Barcelona, des de sempre, ha tingut la inquietud de 

solucionar els problemes sorgits en el paisatge urbà de la ciutat arran dels 
diferents canvis urbanístics que aquesta ha sofert. Una de les distorsions més 
habituals és l’aparició de mitgeres, algunes de les quals estan destinades a 
perpetuar-se indefinidament. 

Això ha provocat que l’Ajuntament de Barcelona hagi buscat solucions en el 
marc d’una estratègia global de recuperació de la qualitat de la imatge urbana, 
fomentant l’agençament i adequació d’aquestes per integrar-les en el paisatge al 
qual pertanyen. 

 
4. L’Institut del Paisatge Urbà ha tingut des de sempre la sensibilitat per 

reconduir aquestes discontinuïtats i ha impulsat diverses operacions amb aquesta 
finalitat, gestionades amb subvenció econòmica i assessorament professional; bé 
finançades des del patrocini de patrocinadors privats. Així, l’Institut del Paisatge 
Urbà, dins dels programes de recuperació de la qualitat de la imatge urbana i 
donant continuïtat a l’esperit d’integrar les mitgeres de la ciutat de Barcelona, vol 
encetar ara de nou un projecte per a l’adequació i agençament d’un seguit de 
mitgeres a diferents indrets de Barcelona. 

 
5. L'Ajuntament de Barcelona, per acord del Consell Plenari de data 27 de juny 

de 1997, va aprovar definitivament la creació de l'Institut del Paisatge Urbà i, 
entre altres finalitats, li va assenyalar competències per col·laborar amb empreses 
i entitats en recerca de patrocinadors i formalitzar convenis i protocols, per al 
finançament d'obres, programes o serveis en benefici del paisatge urbà, de la 
imatge de la ciutat o de la qualitat de la vida urbana. 

L'Institut del Paisatge Urbà dins de les actuacions de millora del paisatge urbà 
vol promoure un Pla de remodelació de mitgeres de la ciutat, declarat mesura de 
govern el 19 d'abril de 2012 per la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 

L'ús excepcional del paisatge urbà requereix autorització municipal expressa a fi 
de controlar l'impacte paisatgístic. Així mateix, hauran d’adequar-se a la Llei 
1/1998 de política lingüística en relació a l’ús normal del català en la publicitat a la 
via pública. El present conveni de col·laboració es realitza a l'empara del que es 
preveu per als usos excepcionals els articles 98 i següents de l'Ordenança dels 
usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona, aprovada el 26 de març de 1999. 
Així les parts, 

 
Convenen  

 
Primer. Autorització paisatgística 

 
La signatura del present conveni de col·laboració porta implícita l'autorització 

paisatgística prevista a l'article 98 de l'Ordenança dels usos del paisatge urbà, en 
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relació a l'ús excepcional sol·licitat per Flash d’Or, SL, empresa encarregada de la 
publicitat exterior de RABAT. 

 
Segon. Contingut 

 
L'Ajuntament autoritza Flash d’Or, SL, empresa encarregada de la publicitat 

exterior de RABAT, la col·locació d'una lona publicitària segons el disseny, els 
colors, les mides, les característiques, els continguts i l’idioma o els idiomes que 
figuren a la proposta, que s’adjunta com a annex 2. En cap cas podrà col·locar-se 
cap publicitat o identificació temporal a la planta baixa 

Aquesta lona es col·locarà a les bastides de les obres de restauració de les 
façanes de l’edifici ubicat al Passeig de Gràcia, 94, de Barcelona, obres que 
eliminaran qualsevol element, patologia o situació de risc, d’acord amb el que 
disposa l’article 42 de l’Ordenança municipal dels usos del paisatge urbà de la 
ciutat de Barcelona. S’adjunta com a annex 3 el document d’acreditació de l’estat 
de conservació i de seguretat dels elements exteriors dels edificis de data 8 de 
setembre de 2014, on es reflecteixen alguns d’aquests elements de risc.  

S'adjunta com a annex 4, l'autorització de la propietat. 
Els missatges publicitaris hauran d’adequar-se en tot moment a la normativa 

aplicable en matèria de publicitat i, per tant, restarà prohibida la publicitat que 
ofengui les institucions públiques, lesioni els drets de la persona o sigui contrària a 
les disposicions normatives. No s’admetrà en cap cas publicitat relacionada amb 
productes com l’alcohol o el tabac en els termes de la legislació vigent.  

Pel que fa a la il·luminació nocturna de la lona publicitària, s'haurà d'ajustar a 
allò que disposa la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC 3407, de 12 de juny 
de 2001) i l'Ordre del Ministeri de la Presidència PRE/22/11/2006, de 4 de juliol, 
per la qual es publica el calendari del període de l’hora d’estiu corresponent als 
anys 2012 a 2016 i, per tant, l'horari de la il·luminació nocturna durant l'any 2014 
serà el següent: 

• horari d’hivern: de l’1 de gener fins el 29 de març, ambdós inclosos, i 
del 26 d’octubre al 31 de desembre, ambdós inclosos, s'haurà d'apagar 
a les 23 hores. 

• horari d’estiu: del 30 de març al 25 d’octubre, ambdós inclosos, s'haurà 
d'apagar a les 24 hores 

En cap cas s’acceptaran il·luminacions disposades a la part inferior i els laterals 
tant de la lona com de la bastida d'obra, per tal d'evitar la dispersió de llum i 
l'augment de contaminació lumínica zenital. En cas d’incompliment d’aquestes 
condicions, es donarà per caducada i sense efecte la present autorització i 
l’empresa estarà obligada a desmuntar immediatament la instal·lació.  

A aquests efectes, l’Institut de Paisatge Urbà haurà de comunicar fefaentment 
l’incompliment que haurà d’esmenar-se en un termini de 48 hores des de la 
recepció de la notificació. I en aquest sentit, Flash d’Or, SL, empresa encarregada 
de la publicitat exterior de RABAT, es compromet a complir la normativa 
esmentada. 

 
Tercer. Termini 

 
El termini màxim de la present autorització paisatgística és d’un (1) mes a partir 

de la data de la seva col·locació. La lona publicitària romandrà exposada del 6 
d’octubre fins al 5 de novembre de 2014. Aquest termini, que és improrrogable, no 
excedirà en cap cas la durada de les obres de restauració de les façanes de l’edifici 
ubicat al Passeig de Gràcia, 94, i està supeditat al compliment estricte dels 
assabentats núms. 3 i 4 de la compareixença de data 1 d’octubre de 2014, que 
consta com a annex 5. 

En el cas d’incompliment d’aquesta condició, Flash d’Or, SL, encarregada de la 
publicitat exterior de RABAT, es compromet a retirar al seu càrrec la lona 
publicitària en 24 hores a requeriment d’aquest Institut del Paisatge Urbà i a no 
reclamar per aquest fet cap mena de devolució de la compensació paisatgística que 
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figura al convenen quart, ni indemnització, ni qualsevol altra despesa que d’aquest 
fet se’n derivi. 

Les obres de rehabilitació d’aquesta façana hauran d’estar iniciades en el 
moment d’aquesta col·locació. 

Per minimitzar i pacificar l’impacte paisatgístic de les lones publicitàries i 
aconseguir mantenir endreçat l’espai durant la intervenció a l’edifici, Flash d’Or, 
SL, es compromet a cobrir les bastides d’obra de l’edifici de referència amb una 
lona mimètica durant el temps que hi hagi obra però no exposició de lona 
publicitària. 

El cost de fabricació (sens perjudici de poder repercutir, totalment o 
parcialment, el seu cost a tercers), la instal·lació, el manteniment i el desmuntatge 
de la lona mimètica, així com la responsabilitat civil, aniran a càrrec de Flash d’Or, 
SL, tal i com s’han compromès les parts, en el assabentat núm. 7, a la 
compareixença de data 1 d’octubre de 2014 (annex 5). Mentre duri l’exposició 
d’aquesta lona, haurà de ser present el faldó identificatiu on s'hauran d'incloure els 
logos i els eslògans institucionals amb el text i les mides tal com s’especifica al 
punta “DESÈ. Identificació i informació” 

L’incompliment de col·locar la lona mimètica en els terminis i situacions 
especificats impossibilitarà la continuïtat de la presència publicitària en el període 
de les obres en curs. 

 
Quart. Reparació de l'impacte paisatgístic: objecte 

 
L'Institut del Paisatge Urbà ha proposat a Flash d’Or, SL, empresa encarregada 

de la publicitat exterior de RABAT, la col·laboració amb el Pla de recuperació de 
mitgeres de la ciutat, en concepte de reparació de l'impacte paisatgístic de l'ús 
excepcional del paisatge autoritzat. 

Flash d’Or, SL ha acceptat aquesta proposta, i participarà en l’actuació 
esmentada aportant la quantitat de vuit mil quatre-cents vuitanta-sis euros amb 
trenta-vuit cèntims (8.486,38€), IVA inclòs. 

 
Cinquè. Modificacions sobrevingudes en l'objecte 

 
Si per circumstàncies sobrevingudes que ho justifiquin, aquesta participació s'ha 

de canviar de destinació, sense sobrepassar la xifra acordada i per a qualsevol 
altra actuació que reuneixi els requisits exigits per l'Ordenança dels usos del 
paisatge urbà, l'Institut del Paisatge Urbà ho comunicarà fefaentment a l'empresa 
col·laboradora a través de la persona que la representa en aquest conveni. 
Aquesta podrà optar per acceptar o rebutjar el canvi de destinació en el termini de 
vuit dies naturals des de la comunicació. 

 
Sisè. Abonament de les quantitats en què consisteix la reparació 

 
Flash d’Or, SL, ingressarà el dia de la signatura d'aquest conveni la quantitat 

pactada, corresponent a la reparació de l'impacte paisatgístic, en el compte corrent 
número ES08 2100 3000 1922 0163 3296 de La Caixa d'Estalvis i Pensions de 
Barcelona, de la qual és titular l'Institut del Paisatge Urbà, i en què es recullen les 
col·laboracions econòmiques i les aportacions dels patrocinadors. 

L'Institut del Paisatge Urbà emetrà un rebut que detallarà aquest ingrés i la seva 
finalitat. Qualsevol pagament relacionat amb aquesta participació haurà de 
comptar amb el vistiplau del director tècnic d'aquest Institut del Paisatge Urbà. 

 
Setè. Altres aportacions de l'empresa col·laboradora 

 
Com a aportació addicional a la millora del paisatge urbà Flash d’Or, SL, 

finançarà una part del procés de restauració de les façanes de l’edifici ubicat al 
Passeig de Gràcia, 94. Segons ens comunica Flash d’Or, SL, aquesta aportació 
addicional està valorada en el 50% dels pressupostos de l’obra. 

Aquesta restauració s’haurà d’ajustar ales condicions particulars de les llicències 
d’obres emeses per la gerència d’Habitat Urbà núm. 02-2014LL24430 amb data 24 
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de juliol de 2014, i de la llicència 02-2012LL33227, emesa amb data 28 de gener 
de 2014 (annex 6), així com a les condicions d’actuació de l’informe tècnic 
d'autorització paisatgística de data 26 de setembre de 2014, emès des de la 
Direcció Tècnica d'aquest Institut del Paisatge Urbà (annex 7), tal i com s'han 
compromès les parts en la compareixença de data 1 d’octubre de 2014 (annex 5). 

A més, s’haurà de complir el Pla de Treball de les obres esmentades proposat 
per l’empresa rehabilitadora, amb el corresponent vistiplau de la direcció 
facultativa de les obres (annex 8). 

 
Vuitè. Facultats municipals d'inspecció i control 

 
L'Institut del Paisatge Urbà farà les inspeccions necessàries per comprovar i 

valorar l'adequació a les condicions establertes en aquest conveni i en els seus 
annexos. L'ús excepcional del paisatge urbà no autoritzat o que no s'ajusti a les 
condicions imposades en l'autorització es considera falta molt greu i donarà lloc a 
una ordre de cessament i de desmuntatge que s’haurà de complir dins de les 24 
hores següents al requeriment; en cas contrari, l’Institut del Paisatge Urbà, 
procedirà a l’execució subsidiària. 

L'Institut del Paisatge Urbà, en cas d'haver de procedir a l’execució subsidiària 
de la retirada de la lona, repercutirà les despeses originades, així com de qualsevol 
altra despesa que es derivi d'aquest fet a Flash d’Or, SL, empresa encarregada de 
la publicitat exterior de RABAT, i sens perjudici de la incoació de l’expedient 
sancionador corresponent. 

 
Novè. Normes d’instal·lació i despeses 

 
El cost de fabricació, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la lona, així 

com la responsabilitat civil, aniran a càrrec de l'empresa col·laboradora. En les 
operacions de muntatge i desmuntatge s’assegurarà en tot moment l’acompliment 
de les mesures de prevenció de riscos laborals. 

El venciment del termini previst comportarà la finalització del dret a l'ús 
excepcional, i el seu titular haurà de restaurar al seu càrrec i sense necessitat de 
ser requerit a l'efecte la realitat física alterada, restituint el paisatge a la seva 
condició anterior, i ho haurà de comunicar a l'Institut del Paisatge Urbà en el 
termini de set dies hàbils.  

L'empresa, d'altra banda, establirà les pòlisses d'assegurances corresponents 
que cobreixen els riscos d'accident i de responsabilitat civil enfront de terceres 
persones, per tot el temps de vigència de l'autorització. En aquest cas i segons ens 
comunica, anirà a càrrec de Sundi, SA, empresa contractada per a la producció i 
instal·lació de la lona (annex 9). L'Ajuntament no assumeix cap responsabilitat a 
aquests efectes . 

Per motius de seguretat es col·locarà en tota la superfície de la bastida un lona 
de protecció des de l’inici de l’obra fins a la finalització d’aquesta, a banda de les 
possibles lones publicitàries que es puguin instal·lar. Per garantir el total 
compliment a la normativa vigent s’adjunta certificació de la direcció facultativa pel 
que fa a la bastida tubular (annex 10) 

 
Desè. Identificació i informació 

 
L'empresa col·laboradora es compromet a incorporar en la lona publicitària un 

faldó informatiu/identificatiu d'aquesta col·laboració a la millora del paisatge urbà, 
on s'hauran d'incloure els logos i els eslògans institucionals amb el text i les mides 
que s'adjunten com a annex 11. 

Així mateix, en aquest faldó, s'inclourà la referència a la participació segons el 
text facilitat per part d'aquest Institut del Paisatge Urbà, de forma que el conjunt 
total ocupi tota l'amplada de la lona publicitària col·locada sobre bastida i amb una 
alçada de, com a mínim, un metro. 
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Onzè. Comunicació 
 
L'Institut del Paisatge Urbà contribuirà també a la divulgació adequada 

d'aquesta col·laboració de RABAT, i ho farà en la Memòria d'Activitats. Amb 
aquesta finalitat, RABAT facilitarà els seus logos i/o eslògans a aquest Institut del 
Paisatge Urbà per tal de poder fer la difusió adequada de tot allò que estigui 
relacionat amb la signatura d'aquest conveni i/o altres possibles 
campanyes/presentacions de l'Institut del Paisatge Urbà. 

El present conveni de col·laboració es publicarà a la Gaseta Municipal i es 
comunicarà al districte territorialment competent. 

 
I en prova de conformitat, signen aquest document per duplicat en el lloc i la 

data indicats en l'encapçalament. 
Per l'Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, el regidor-president, 

Antoni Vives i Tomàs. 
PER PER FLASH D’OR, SL, l’administrador,. Esteve Rabat i Sabater. 
La secretaria delegada, Pilar Figueras de Diego. 
 

* * * 
 

Núm. 2229 
 

A la ciutat de Barcelona, el dia 16 d’octubre de 2014. 
 

Reunits 
 
D'una part, l'Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs, regidor-president de l'Institut 

Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, des d'ara l'Institut del Paisatge 
Urbà, amb NIF P-5890051E, càrrec per al qual va ser nomenat per Decret 
d'Alcaldia d’11 de juliol de 2011 i en ús de les facultats concedides per l’article 
5,2,h) dels Estatuts de l’Institut del Paisatge Urbà, aprovats pel Plenari del Consell 
Municipal en data 14 d’octubre de 2005, assistit en aquest acte per la Sra. Pilar 
Figueras de Diego, secretària delegada de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la 
Qualitat de Vida. 

De l'altra, el Sr. Manuel Jadraque i Santos, amb DNI 36986385-Q, apoderat de 
SEPALEMEME, SL, amb CIF B-63217327 i amb domicili social al passeig Mare 
Nostrum, 15, 08039 de Barcelona  

 
Diuen 

 
1. SEPALEMEME, SL, representat pel Sr. Manuel Jadraque i Santos, en data 18 

de setembre de 2014, ha formulat sol·licitud d'autorització d'un ús excepcional del 
paisatge urbà mitjançant activitat publicitària excepcional, de la marca DESIGUAL, 
des d'una propietat privada (annex 1).  

 
2. Que el paisatge urbà de la ciutat de Barcelona té una riquesa d’elements 

d’interès paisatgístic que posseeixen un valor singular i que conformen la seva 
identitat visual i la seva imatge, a més de formar part de la seva història. 

Aquests elements poden tenir valors emblemàtics, estètics i d’implantació en 
l’espai urbà, entre d’altres. 

L’Institut del Paisatge Urbà, per tal de donar a conèixer aquests petits paisatges 
urbans i sensibilitzar la gent en favor d’una certa protecció dels mateixos davant la 
transformació que tota ciutat moderna necessita però que alhora pateix, va 
endegar l’any 1996 la campanya Inventari d’elements d’interès paisatgístic, en què 
es van involucrar des d’empreses tant del sector públic com del privat, fins als 
barcelonins que quasi bé durant dos anys varen estar proposant aquells elements 
que els agradaria veure inventariats. Resultat d’aquesta col·laboració i després 
d’un llarg treball d’investigació i documentació, el mes de març del 2003, l’Institut 
del Paisatge Urbà va presentar el llibre Petits paisatges de Barcelona, un primer 
inventari on es van incloure vuitanta-quatre elements, alguns d’ells de caràcter 
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general, i els trobem repartits i reproduïts arreu de la ciutat, i d’altres, en canvi, 
són singulars i, tots ells, contribueixen al caràcter i personalitat de Barcelona. 

 
3. L’Ajuntament de Barcelona, per acord del Consell Plenari de data 27 de juny 

de 1997, va aprovar definitivament la creació de l’Institut del Paisatge Urbà i, 
entre altres finalitats, li va assenyalar competències per a col·laborar amb 
empreses i entitats en recerca d’espònsors i patrocinadors i formalitzar convenis i 
protocols, per al finançament d’obres, programes o serveis en benefici del paisatge 
urbà, de la imatge de la ciutat o de la qualitat de la vida urbana. 

L’Institut del Paisatge Urbà, que té dins de les seves competències promoure i 
enriquir el coneixement del paisatge de la ciutat, du a terme un programa de 
recuperació d’alguns d’aquests elements singulars. 

El present conveni de col·laboració es realitza a l'empara del que es preveu per 
als usos excepcionals en els articles 98 i següents de l'Ordenança dels usos del 
paisatge urbà de la ciutat de Barcelona, aprovada el 26 de març de 1999. Així 
mateix, hauran d’adequar-se a la Llei 1/1998 de política lingüística en relació a l’ús 
normal del català en la publicitat a la via pública. Així les parts, 

 
Convenen  

 
Primer. Autorització paisatgística. 

 
L'ús excepcional del paisatge urbà requereix autorització municipal expressa a fi 

de controlar l'impacte paisatgístic. La signatura del present conveni de 
col·laboració porta implícita l'autorització paisatgística prevista a l'article 98 de 
l'Ordenança dels usos del paisatge urbà, en relació a l'ús excepcional sol·licitat per 
SEPALEMEME, SL. 

 
Segon. Contingut. 

 
L'Ajuntament autoritza a SEPALEMEME, SL, la col·locació d’una imatge 

publicitària excepcional en la tanca/bastida d’obra segons el disseny, els colors, les 
mides, les característiques i els continguts que s'adjunten com a annex 2.  

Aquest imatge es col·locarà sobre l’aparador i sobre la tanca d’obres per a la 
protecció dels treballs de reforma que es fan al local comercial a la planta baixa de 
l'edifici situat a la plaça de Catalunya, 9 de Barcelona. Aquesta imatge es col·locarà 
amb el màxim decòrum i així es mantindrà durant la vigència d’aquesta 
autorització. Aquestes obres eliminaran qualsevol element, patologia o situació de 
risc, d’acord amb el que disposa l’article 42 de l’Ordenança municipal dels usos del 
paisatge urbà de la ciutat de Barcelona  

S'adjunta com a annex 3, l'autorització i l’acreditació de la propietat. 
Els missatges hauran d’adequar-se en tot moment a la normativa aplicable en 

matèria de publicitat i per tant, restarà prohibida la publicitat que ofengui les 
institucions públiques, lesioni els drets de la personalitat o sigui contrària a les 
disposicions normatives. No s’admetrà en cap cas publicitat relacionada amb 
productes com l’alcohol o el tabac en els termes de la legislació vigent. Així mateix, 
hauran d’adequar-se a la Llei 1/1998 de política lingüística en relació a l’ús normal 
del català en la publicitat a la via pública. 

Aquest tanca d’obres no portarà cap tipus d’il·luminació 
Qualsevol variació del disseny i contingut original de la creativitat presentada 

haurà de ser prèviament aprovada pel gerent de l'Institut del Paisatge Urbà. 
 

Tercer. Termini. 
 
El termini màxim de la present autorització paisatgística és d’un (1) mes i dues 

(2) setmanes a partir de la data de la seva col·locació. 
El termini màxim de la present autorització paisatgística no excedirà en cap cas 

la durada de les obres de reforma dels locals ni excedirà la data límit de la llicència 
del la tanca d’obres en la via pública. La data d’instal·lació de la imatge publicitària 
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excepcional sobre la tanca/bastida d’obres serà des del dia 17 d’octubre fins al 3 
de desembre de 2014. 

S'acompanya com annex 4 las llicències d’obres, en règim de comunicació 
d’obres menors, emesa pel districte de l’Eixample amb data 17 de setembre de 
2014, amb núm. 02-2014CD31418 i el comunicat de la tanca de protecció d’obra 
amb núm. 02-2014CI31308, emès amb data 17 de setembre de 2014. 

 
Quart. Reparació de l'impacte paisatgístic: objecte. 

 
L'Institut del Paisatge Urbà ha proposat a SEPALEMEME, SL, la col·laboració amb 

el Programa de Recuperació de Petits Paisatges de la Ciutat, en concepte de 
reparació de l'impacte paisatgístic de l'ús excepcional del paisatge autoritzat. 

SEPALEMEME, SL, ha acceptat aquesta proposta, i participarà en l’actuació 
esmentada aportant la quantitat de VINT MIL QUATRE-CENTS CINCUANTA-NOU 
MIL EUROS AMB SET CÈNTIMS (20.459,07€) 

 
Cinquè. Modificacions sobrevingudes en l'objecte. 

 
Si per circumstàncies sobrevingudes que ho justifiquin, aquesta participació 

s’hagués de canviar de destinació, sense sobrepassar la xifra acordada i per a 
qualsevol altra actuació que reuneixi els requisits exigits per l'Ordenança dels usos 
del paisatge urbà, l'Institut del Paisatge Urbà ho comunicarà fefaentment a 
l'empresa col·laboradora a través de la persona que la representa en aquest 
conveni. Aquesta podrà optar per acceptar o rebutjar el canvi de destinació en el 
termini de vuit dies naturals des de la comunicació. 

 
Sisè. Abonament de les quantitats en què consisteix la reparació. 

 
SEPALEMEME, SL, ingressarà el mateix dia de la signatura d'aquest conveni, la 

quantitat pactada, corresponent a la reparació de l'impacte paisatgístic, en el 
compte corrent número ES08 2100 3000 1922 0163 3296 de La Caixa d'Estalvis i 
Pensions de Barcelona, de la qual és titular l'Institut del Paisatge Urbà, i en què es 
recullen les col·laboracions econòmiques i les aportacions dels patrocinadors. 

O bé, en el moment de signatura del conveni SEPALEMEME, SL, aportarà una 
garantia del seu pagament. Aquesta garantia podrà ser en metàl·lic o amb pagarés 
amb venciment no superior a 60 dies. 

L'Institut del Paisatge Urbà emetrà un rebut detallant aquest ingrés i la seva 
finalitat. Qualsevol pagament relacionat amb aquesta participació haurà de 
comptar amb el vistiplau del director tècnic d'aquest Institut del Paisatge Urbà. 

 
Setè. Altres obligacions de l'empresa col·laboradora 

 
SEPALEMEME, SL, es compromet a complir amb la normativa vigent i amb les 

indicacions dels serveis tècnics de l’Eixample, del Servei de Patrimoni i de la 
Direcció Tècnica d’aquest Institut,  pel que fa a les obres de l’edifici situat a la 
plaça de Catalunya, 9. La proposta de retolació haurà de contar amb el vistiplau la 
direcció tècnica d’aquest Institut del Paisatge Urbà 

A més, s’haurà de complir el Pla de Treball de les esmentades obres proposat 
per l’empresa rehabilitadora, amb el corresponent vistiplau de la direcció 
facultativa de les obres (annex 5). 

 
Vuitè. Facultats municipals d'inspecció i control 

 
L'Institut del Paisatge Urbà farà les inspeccions necessàries per comprovar i 

valorar l'adequació a les condicions establertes en aquest conveni i en els seus 
annexos. L'ús excepcional del paisatge urbà no autoritzat o que no s'ajusti a les 
condicions imposades en l'autorització s'impedirà mitjançant ordre de cessament i, 
en el seu cas, execució forçosa.  
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L'Institut del Paisatge Urbà, en cas d'haver de procedir a la retirada de la imatge 
identificativa excepcional, repercutirà les despeses originades, així com de 
qualsevol altra despesa que d'aquest fet se'n derivi contra SEPALEMEME, SL.  

 
Novè. Despeses 

 
El cost de fabricació, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la identificació 

excepcional a la tanca d’obres, així com la responsabilitat civil, aniran a càrrec de 
l'empresa col·laboradora. El venciment del termini previst comportarà la finalització 
del dret a l'ús excepcional, i el seu titular restaurarà al seu càrrec i sense 
necessitat de ser requerit a l'efecte, la realitat física alterada, restituint el paisatge 
a la seva anterior condició, i comunicant-ho a l'Institut del Paisatge Urbà en el 
termini de set dies hàbils. 

L'empresa, d'altra banda, establirà les pòlisses d'assegurances corresponents 
que cobreixen els riscos d'accident i de responsabilitat civil enfront de terceres 
persones, per tot el temps de vigència de l'autorització. S'acompanya com a annex 
6 el rebut de pagament de la pòlissa. L'Ajuntament no assumeix cap 
responsabilitat a aquests efectes. 

 
Desè. Identificació i informació 

 
L'empresa col·laboradora es compromet a incorporar en la imatge publicitària 

excepcional a la tanca d’obres el missatge informatiu/identificatiu d'aquesta 
col·laboració a la millora del paisatge urbà. Així mateix, en aquest missatge, 
s'inclourà la referència a la participació segons text i forma facilitat per part 
d'aquest Institut del Paisatge Urbà. (annex 7) 

 
Onzè. Comunicació. 

 
L'Institut del Paisatge Urbà contribuirà també a la divulgació adequada 

d'aquesta col·laboració de SEPALEMEME, SL, i farà figurar el seu nom en la 
publicitat que periòdicament es du a terme per donar a conèixer les empreses 
patrocinadores, com també en la Memòria d'Activitats. 

El present conveni de col·laboració es publicarà a la Gaseta Municipal i es 
comunicarà al Districte territorialment competent. 

 
I en prova de conformitat, signen aquest document per duplicat en el lloc i la 

data indicats en l'encapçalament. 
 
Per l'Ajuntament de Barcelona, el regidor-president de l'IMPUiQV, Antoni Vives i 

Tomàs. 
Per SEPALEMEME, SL , l’apoderat, Manuel Jadraque i Santos. 
La secretaria delegada, Pilar Figueras de Diego. 
 

* * * 
 

Núm. 2230 
 
 

A la ciutat de Barcelona, el dia 17 d’octubre de 2014. 
 

Reunits  
 

D'una part, l'Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs, regidor president de l'Institut 
Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, des d'ara l'Institut del Paisatge 
Urbà, amb NIF P-5890051E, càrrec per al qual va ser nomenat per Decret 
d'Alcaldia d’11 de juliol de 2011 i en ús de les facultats concedides per l’article 
5,2,h) dels Estatuts de l’Institut del Paisatge Urbà, aprovats pel Plenari del Consell 
Municipal en data 14 d’octubre de 2005, assistit en aquest acte per la Sra. Pilar 
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Figueras de Diego, secretària delegada de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la 
Qualitat de Vida. 

De l'altra, la Sra. Virginia Cusi Navarro, amb DNI. 46223428-B, en representació 
de l'empresa Ginsa Electronic, SA, amb NIF A-08655797 i amb domicili social al 
carrer Atenas, 11, 08006 de Barcelona.  

 
Diuen  

 
1. L’empresa Ginsa Electronic, SA, que la Sra. Virginia Cusi Navarro representa, 

està autoritzada per Assemblea Nacional Catalana, per gestionar els seus 
interessos davant d’aquesta Corporació Municipal (annex 1). 

 
2. Ginsa Electronic, SA, que actua en nom i representació d’Assemblea Nacional 

Catalana, a 8 d’octubre de 2014, ha formulat sol·licitud d'autorització d'ús 
excepcional del paisatge urbà mitjançant activitat publicitària des d'una propietat 
privada (annex 2). 

 
3. L’Ajuntament de Barcelona, des de sempre, ha tingut la inquietud de 

solucionar els problemes sorgits en el paisatge urbà de la ciutat arran dels 
diferents canvis urbanístics que ha sofert la mateixa. Una de les distorsions més 
habituals és l’aparició de mitgeres, algunes de les quals estan destinades a 
perpetuar-se indefinidament. 

Això ha provocat que l’Ajuntament de Barcelona hagi buscat solucions en el 
marc d’una estratègia global de recuperació de la qualitat de la imatge urbana, 
fomentant l’agençament i adequació de les mateixes per a integrar-les en el 
paisatge al qual pertanyen. 

 
4. L’Institut del Paisatge Urbà ha tingut des de sempre la sensibilitat per 

reconduir aquestes discontinuïtats i ha impulsat diverses operacions amb aquesta 
finalitat, gestionades bé amb subvenció econòmica i assessorament professional; 
bé finançades des del patrocini d’espònsors privats. Així, l’Institut del Paisatge 
Urbà, dins dels programes de recuperació de la qualitat de la imatge urbana i 
donant continuïtat a l’esperit d’integrar les mitgeres de la ciutat de Barcelona, vol 
encetar ara de nou un projecte per a l’adequació i agençament d’un seguit de 
mitgeres a diferents indrets de Barcelona. 

 
5. L'Ajuntament de Barcelona, per acord del Consell Plenari de data 27 de juny 

de 1997 va aprovar definitivament la creació de l'Institut del Paisatge Urbà i, entre 
altres finalitats, li va assenyalar competències per a col·laborar amb empreses i 
entitats en recerca d'espònsors i patrocinadors i formalitzar convenis i protocols, 
per al finançament d'obres, programes o serveis en benefici del paisatge urbà, de 
la imatge de la ciutat o de la qualitat de la vida urbana. 

L'Institut del Paisatge Urbà dins de les actuacions de millora del paisatge urbà 
vol promoure un Pla de remodelació de mitgeres de la ciutat, declarat mesura de 
govern el 19 d'abril de 2012 per la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 

L'ús excepcional del paisatge urbà requereix autorització municipal expressa a fi 
de controlar l'impacte paisatgístic.  

Així mateix, hauran d’adequar-se a la Llei 1/1998 de política lingüística en 
relació a l’ús normal del català en la publicitat a la via pública. El present conveni 
de col·laboració es realitza a l'empara del que es preveu per als usos excepcionals 
els articles 98 i següents de l'Ordenança dels usos del paisatge urbà de la ciutat de 
Barcelona, aprovada el 26 de març de 1999. Així les parts, 

 
Convenen  

 
Primer. Autorització paisatgística 

 
La signatura del present conveni de col·laboració porta implícita l'autorització 

paisatgística prevista a l'article 98 de l'Ordenança dels usos del paisatge urbà, en 
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relació a l'ús excepcional sol·licitat per Ginsa Electronic, SA, que actua en nom i 
representació d’Assemblea Nacional Catalana. 

 
Segon. Contingut 

 
L'Ajuntament autoritza a Ginsa Electronic, SA, que actua en nom i representació 

d’Assemblea Nacional Catalana, la col·locació d'una lona publicitària segons el 
disseny, els colors, les mides, les característiques, els continguts i l’idioma o 
idiomes tal com figuren a la proposta, que s’adjunta com a annex 3.  

Aquesta lona es col·locarà a les bastides de les obres de restauració de les 
façanes de l’edifici ubicat al Passeig de Gràcia, 92, de Barcelona, obres que 
eliminaran qualsevol element, patologia o situació de risc, d’acord amb el que 
disposa l’article 42 de l’Ordenança Municipal dels Usos del Paisatge Urbà de la 
ciutat de Barcelona. S’adjunta com a annex 4 el document d’acreditació de l’estat 
de conservació i de seguretat dels elements exteriors dels edificis de data 15 de 
juny de 2013, on es reflecteixen alguns d’aquests elements de risc.  

S'adjunta com a annex 5 l'autorització de la propietat. 
Els missatges publicitaris hauran d’adequar-se en tot moment a la normativa 

aplicable en matèria de publicitat i per tant, restarà prohibida la publicitat que 
ofengui les institucions públiques, lesioni els drets de la persona o sigui contrària a 
les disposicions normatives. No s’admetrà en cap cas publicitat relacionada amb 
productes com l’alcohol o el tabac en els termes de la legislació vigent.  

Pel que fa a la il·luminació nocturna de la lona publicitària, s'haurà d'estar a allò 
que disposa la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC 3407, de 12 de juny 
de 2001) i l'Ordre del Ministeri de la Presidència PRE/22/11/2006, de 4 de juliol, 
per la què es publica el calendari del període de l’hora d’estiu corresponent als 
anys 2012 a 2016 i, per tant, l'horari de la il·luminació nocturna durant l'any 2014 
serà el següent: 

• horari d’hivern: de l’1 de gener fins el 29 de març, ambdós inclosos, i 
del 26 d’octubre al 31 de desembre, ambdós inclosos, s'haurà d'apagar 
a les 23 hores. 

• horari d’estiu: del 30 de març al 25 d’octubre, ambdós inclosos, s'haurà 
d'apagar a les 24 hores 

 
En cas d'incompliment, i un cop fetes 3 advertències de forma fefaent, es 

donarà per caducada i sense efecte la present autorització, venint, l'empresa 
obligada al desmuntatge immediat de la instal·lació. 

En cap cas s’acceptaran il·luminacions disposades a la part inferior i laterals tant 
de la lona com de la bastida d'obra, per tal d'evitar la dispersió de llum i l'augment 
de contaminació lumínica zenital. 

 
I en aquest sentit, Ginsa Electronic, SA es compromet a complir la normativa 

esmentada. 
 

Tercer. Termini 
 
El termini màxim de la present autorització paisatgística és de dues (2) 

setmanes a partir de la data de la seva col·locació. La lona publicitària romandrà 
exposada del 18 al 31 d’octubre de 2014. 

Aquest termini, que és improrrogable, no excedirà en cap cas la durada de les 
obres de restauració de les façanes de l’edifici ubicat al Passeig de Gràcia, 92, de 
Barcelona, i està supeditat al compliment estricte dels assabentats de la 
compareixença de data 28 de gener de 2014 que consta com a annex 6. 

En el cas d’incompliment d’aquesta condició, Ginsa Electronic, SA, que actua en 
nom i representació d’Assemblea Nacional Catalana, es compromet a retirar al seu 
càrrec la lona publicitària en 24 hores a requeriment d’aquest Institut del Paisatge 
Urbà i a no reclamar per aquest fet cap mena de devolució de la compensació 
paisatgística que figura al CONVENEN quart, ni indemnització, ni qualsevol altra 
despesa que d’aquest fet se’n derivi. 



4242 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 25 20-9-2015 
 

Les obres de rehabilitació d’aquesta façana hauran d’estar iniciades en el 
moment d’aquesta col·locació. 

Per mantenir endreçat l’espai mentre duri les diverses fases de la intervenció a 
la façana, les bastides es cobriran amb una lona mimètica segons la creativitat 
aprovada per l’Institut del Paisatge Urbà, la lona publicitària es col·locarà per 
sobre, segons les mides acordades amb una ocupació màxima del 25% de la 
superfície de la lona mimètica. En aquest sentit Ginsa Electrónic, SA (sens perjudici 
dels acords a tercers) es farà càrrec del cost de fabricació, instal·lació, 
manteniment en perfecte estat decòrum i desmuntatge de la lona, així com de la 
responsabilitat civil que aquesta actuació comporti tal i com s’han compromès les 
parts, en el assabentat núm. 6, a la compareixença de data 28 de gener de 2014 
(annex 6). 

L’incompliment de col·locar la lona mimètica en els terminis i situacions 
especificats impossibilitarà la continuïtat de la presència publicitària en el període 
de les obres en curs. 

La proposta del disseny de lona mimètica, així com el fet de col·locar publicitat 
segons les condicions i en els termes especificats ha estat degudament presentat a 
la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Ciutat de Barcelona, de data 18 
de desembre de 2013, un cop emès  dictamen serà degudament aportat a aquest 
Institut del Paisatge Urbà i traslladat pel seu coneixement i compliment a les parts 
implicades. 

 
Quart. Reparació de l'impacte paisatgístic: objecte 

 
L'Institut del Paisatge Urbà ha proposat Ginsa Electronic, SA, que actua en nom i 

representació d’Assemblea Nacional Catalana, la col·laboració amb el Pla de 
remodelació de parets mitgeres de la Ciutat, en concepte de reparació de l'impacte 
paisatgístic de l'ús excepcional del paisatge autoritzat  

Ginsa Electronic, SA, ha acceptat aquesta proposta, i participarà en l’actuació 
esmentada aportant la quantitat de SET MIL CINC-CENTS DIVUIT EUROS AMB 
SETANTA-UN CÈNTIMS (7.518,71€) IVA inclòs. 

 
Cinquè. Modificacions sobrevingudes en l'objecte 

 
Si per circumstàncies sobrevingudes que ho justifiquin, aquesta participació 

s'hagués de canviar de destinació, sense sobrepassar la xifra acordada i per a 
qualsevol altra actuació que reuneixi els requisits exigits per l'Ordenança dels usos 
del paisatge urbà, l'Institut del Paisatge Urbà ho comunicarà fefaentment a 
l'empresa col·laboradora a través de la persona que la representa en aquest 
conveni.  

Aquesta podrà optar per acceptar o rebutjar el canvi de destinació en el termini 
de vuit dies naturals des de la comunicació. 

 
Sisè. Abonament de les quantitats en què consisteix la reparació 

 
Ginsa Electronic, SA, ingressarà, el mateix dia de la signatura d'aquest conveni, 

la quantitat pactada, corresponent a la reparació de l'impacte paisatgístic, en el 
compte corrent número ES08 2100 3000 1922 0163 3296 de La Caixa d'Estalvis i 
Pensions de Barcelona, de la qual és titular l'Institut del Paisatge Urbà, i en què es 
recullen les col·laboracions econòmiques i les aportacions dels patrocinadors. 

O bé en el moment de signatura del conveni Ginsa Electronic, SA, aportarà una 
garantia del seu pagament. Aquesta garantia podrà ser en metàl·lic o amb pagarés 
amb venciment no superior a 60 dies. L'Institut del Paisatge Urbà emetrà un rebut 
detallant aquest ingrés i la seva finalitat.  

Qualsevol pagament relacionat amb aquesta participació haurà de comptar amb 
el vistiplau del director tècnic d'aquest Institut del Paisatge Urbà. 
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Setè. Altres aportacions de l'empresa col·laboradora 
 
La finca ha estat designada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i es troba 

inclosa dins del vigent Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric Artístic de la 
ciutat de Barcelona i es troba dins del Pla de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i 
Catàleg del Districte 02, amb número de fitxa identificador 1527, núm. element 
173, núm. de parcel·la 0280150-017 nivell A/13a, CASA MILÀ, LA PEDRERA. Per 
aquest motiu, s’hauran de respectar els requisits indicats tant a l’informe tècnic 
adjunt com a la fitxa esmentada  

Aquesta restauració haurà de contemplar les condicions particulars de la llicència 
d'obres llicència d’obres núm. 02-2013LL39351 emesa pel districte de l’Eixample, 
amb data 19 de desembre de 2012 (annex 7), així com les condicions d’actuació 
de l’informe tècnic d'autorització paisatgística de data 23 de gener de 2014 (annex 
8), emès des de la Direcció Tècnica d'aquest Institut del Paisatge Urbà, tal i com 
s'han compromès les parts a la compareixença de data 28 de gener de 2014 
(annex 6). 

A més, s’haurà de complir el Pla de Treball de les esmentades obres proposat 
per l’empresa rehabilitadora, amb el corresponent vistiplau de la direcció 
facultativa de les obres (annex 9). 

Com a aportació addicional a la millora del paisatge urbà Ginsa Electronic, SA, 
que actua en nom i representació d’Assemblea Nacional Catalana, finançarà una 
part del procés de restauració de les façanes de l’edifici ubicat a la al Passeig de 
Gràcia, 92. Segons ens comunica Ginsa Electronic, SA, aquesta aportació 
addicional està valorada en el 8% dels pressupostos de l’obra. 

 
Vuitè. Facultats municipals d'inspecció i control 

 
L'Institut del Paisatge Urbà farà les inspeccions necessàries per comprovar i 

valorar l'adequació a les condicions establertes en aquest conveni i en els seus 
annexos. 

L'ús excepcional del paisatge urbà no autoritzat o que no s'ajusti a les 
condicions imposades en l'autorització es considera falta molt greu i donarà lloc a 
una ordre de cessament i de desmuntatge a realitzar dins de les 24 hores següents 
al requeriment, en cas contrari, l’Institut del Paisatge Urbà, procedirà a l’execució 
subsidiària.  

L'Institut del Paisatge Urbà, en cas d'haver de procedir a la execució subsidiària 
de la retirada de la lona, repercutirà les despeses originades, així com de qualsevol 
altra despesa que d'aquest fet se'n derivi a Ginsa Electronic, SA, que actua en nom 
i representació d’Assemblea Nacional Catalana i sens perjudici de la incoació del 
corresponent expedient sancionador. 

 
Novè. Normes d’instal·lació i despeses 

 
El cost de fabricació, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la lona, així 

com la responsabilitat civil, aniran a càrrec de l'empresa col·laboradora. 
En les operacions de muntatge i desmuntatge s’assegurarà en tot moment 

l’acompliment de les mesures de prevenció de riscos laborals. 
El venciment del termini previst comportarà la finalització del dret a l'ús 

excepcional, i el seu titular restaurarà al seu càrrec i sense necessitat de ser 
requerit a l'efecte, la realitat física alterada, restituint el paisatge a la seva anterior 
condició, i comunicant-ho a l'Institut del Paisatge Urbà en el termini de set dies 
hàbils. L'empresa, d'altra banda, establirà les pòlisses d'assegurances 
corresponents que cobreixen els riscos d'accident i de responsabilitat civil enfront 
de terceres persones, per tot el temps de vigència de l'autorització.  

L'Ajuntament no assumeix cap responsabilitat a aquests efectes. 
Per motius de seguretat, es col·locarà en tota la superfície de la bastida un lona 

de protecció des de l’inici de l’obra fins a la finalització d’aquesta, a banda de les 
possibles lones publicitàries que es puguin instal·lar 
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Desè. Identificació i informació 
 
L'empresa col·laboradora es compromet a incorporar en la lona publicitària un 

faldó informatiu/identificatiu d'aquesta col·laboració a la millora del paisatge urbà, 
on s'hauran d'incloure els logos i els eslògans institucionals amb el text i les mides 
que s'adjunten com a annex 10. 

Així mateix, en aquest faldó, s'inclourà la referència a la participació segons text 
facilitat per part d'aquest Institut del Paisatge Urbà, de forma que, el conjunt total 
ocupi tota l'amplada de la lona publicitària col·locada sobre bastida i amb una 
alçada de, com a mínim, un metro. 

 
Onzè. Comunicació 

 
L'Institut del Paisatge Urbà contribuirà també a la divulgació adequada 

d'aquesta col·laboració d’Assemblea Nacional Catalana, i ho farà en la Memòria 
d'Activitats. Amb aquesta finalitat, Assemblea Nacional Catalana, facilitarà els seus 
logos i/o eslògans a aquest Institut del Paisatge Urbà per tal de poder-ne fer la 
difusió adequada de tot allò que estigui relacionat amb la signatura d'aquest 
conveni i/o altres possibles campanyes/presentacions de l'Institut del Paisatge 
Urbà. 

El present conveni de col·laboració es publicarà a la Gaseta Municipal i es 
comunicarà al Districte territorialment competent. 

 
En senyal d'acceptació i conformitat, els compareixents, en la qualitat amb què 

actuen, firmen aquest conveni en exemplar duplicat i a un sol efecte, en el lloc i 
data indicats en l’encapçalament. 

 
 
Per l'Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, el regidor-president, 

Antoni Vives i Tomàs. 
Per GINSA ELECTRÒNIC, SA, la representant, Virginia Cusí Navarro. 
La secretaria delegada, Pilar Figueras de Diego. 
 

* * * 
 

Núm. 2231 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ I AUTORITZACIÓ PAISATGÍSTICA ENTRE 
L’INSTITUT MUNICIPAL DEL PAISATGE URBÀ I SOLUCIONS ULTIMA 
MILLA, SL (VANAPEDAL)  

 
 

Barcelona, a 22 d’octubre de 2014 
 
 

Reunits  
 
D’una part, l’Im, Sr. Antoni Vives i Tomàs, regidor president de l’Institut 

Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, des d’ara l’Institut del Paisatge 
Urbà, amb NIF P-5890051E, càrrec per al qual va ser nomenat per Decret 
d’Alcaldia d’11 de juliol de 2011 i en ús de les facultats concedides per l’article 
5.2.h) dels Estatuts de l’Institut del Paisatge Urbà, aprovats pel Plenari del Consell 
Municipal en data 14 d’octubre de 2005, assistit en aquest acte per la Sra. Pilar 
Figueras de Diego, secretària delegada de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la 
Qualitat de Vida.  

I De l'altra, el Sr. Jordi Gali Manuel, amb NIF 46.750.487-C, administrador 
solidari de l'empresa Solucions Ultima Milla, S.L., amb CIF B-65408395, i amb 
domicili social a l’avinguda Diagonal, 165, 5è, 2a, 08018 Barcelona, càrrec pel qual 
va ser nomenat per escriptura atorgada en data 16 de setembre de 2010, davant 
del notari de Barcelona, D. José Rivas Guardo, núm. 1419 de protocol. El Sr. Gali 
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declara que el seu càrrec és vigent i que les seves facultats no han estat alterades 
o modificades.  

 
Diuen  

 
1. Barcelona és una ciutat de destinació d’esdeveniments i referent mundial per 

les seves activitats culturals, comercials, esportives, turístiques i de negoci.  
 
2. L’Ajuntament de Barcelona promou polítiques adreçades a la reactivació 

econòmica i al posicionament mundial de la ciutat per afrontar reptes de futur en 
el marc d’una economia productiva de qualitat. 

Altrament l’anterior, es treballa en accions orientades a que Barcelona 
esdevingui una ciutat autosuficient, de barris productius, de velocitat humana, en 
el si d’una metròpolis hiperconnectada i d’emissions zero. 

En el marc de les smartcities, la creació de súper illes i la restricció d’accés rodat 
a centres històrics o teixits tradicionals, garanteix l’alliberament del 60 o 70 per 
cent de l’espai públic interior, fomenta el transport públic i la utilització de mitjans 
de transport nets com la bicicleta. Per altra part, la implementació de sistemes de 
transport d’última milla amb vehicles no contaminants comporten un menor 
consum d’espai públic, afavoreixen la mobilitat sostenible i activa – lliure 
d'emissions de CO2, de soroll i de congestió del trànsit – i l'accessibilitat sense 
restriccions horàries a zones de vianants o racons de difícil accés de la ciutat.  

 
3. Solucions Ultima Milla, SL  és una empresa  l’objecte social de la qual és el 

repartiment de mercaderies d’última milla. L’esmentada societat, que actua 
comercialment sota la denominació Vanapedal, fa servir per al desenvolupament 
de la seva activitat vehicles sense motor: tricicles i quadricicles de càrrega capaços 
de transportar fins a 180 kg de pes. 

Solucions Ultima Milla, SL (Vanapedal) participa en el projecte de 
microplataforma de DUM Barcelona, promoguda per l’Ajuntament de Barcelona, en 
el marc de la BCN Smart city i el Pacte per la Mobilitat, en mèrits del qual està 
autoritzada a circular amb tricicles i quadricicles de càrrega per la calçada, carrils 
bici i zones de vianants i utilitzar les zones de càrrega i descàrrega senyalitzades.  

 
4. El Sr. Gali ha formulat sol·licitud d'autorització d'ús excepcional del paisatge 

urbà per tal que Solucions Ultima Milla, SL (Vanapedal) pugui incorporar la 
presència d’un patrocinador en els laterals dels seus vehicles de repartiment de 
mercaderies. Les característiques, format i dimensions  

 
5. d’aquest patrocini figuren a l’annex 1.  
 
6. L'Ajuntament de Barcelona, per acord del Consell Plenari de data 27 de juny 

de 1997 va aprovar definitivament la creació de l'Institut del Paisatge Urbà i, entre 
altres finalitats, li va assenyalar promoure la protecció, el manteniment i la millora 
dels valors paisatgístics que conformen la imatge de la ciutat, vetllar per l’ús 
ordenat i racional del paisatge urbà, com a instrument de decisió per a la 
conservació de l’entorn, així com promoure la participació de la societat civil i del 
sector privat, tant en la responsabilitat i manteniment com en la directa 
recuperació del paisatge i la promoció dels seus valors.  

 
El present conveni de col·laboració es realitza a l'empara del que es preveu per 

als usos excepcionals els articles 98 i següents de l'Ordenança dels usos del 
paisatge urbà de la ciutat de Barcelona, aprovada el 26 de març de 1999. Així les 
parts, 

 
Convenen  
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Primer. Autorització paisatgística 
 
La signatura del present conveni de col·laboració porta implícita l'autorització 

paisatgística prevista a l'article 98 de l'Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà, en 
relació a les actuacions que desenvoluparà l’empresa Solucions Ultima Milla, SL 
(Vanapedal)  a l’empara del que preveu el present conveni.  

 
Segon. Contingut 

 
Constitueix l’objecte del present conveni l’establiment de les condicions en virtut 

de les quals l’empresa Solucions Ultima Milla, SL (Vanapedal) podrà incorporar la 
imatge gràfica d’un patrocinador en el desenvolupament de la seva activitat de 
repartiment de mercaderies d’última milla.  

La presència del patrocinador serà única per vehicle, figurarà als seus laterals, i 
només podrà figurar en aquells que siguin accionats per pedals (tricicles i 
quadricicles de càrrega). En conseqüència, no estarà permesa la presència de 
patrocinador en aquells vehicles que siguin accionats a motor. 

Les característiques, dimensions i ubicació de la presència del patrocinador 
s’ajustarà al que preveu l’annex 1 del present conveni. 

 
Tercer.  Control paisatgístic 

 
L’Institut del Paisatge Urbà exercirà el control paisatgístic de les accions 

relacionades amb el present conveni. A tal efecte, l’empresa Solucions Ultima Milla, 
SL (Vanapedal) comunicarà a l’Institut del Paisatge Urbà, amb una antelació 
mínima de 10 dies, la creativitat que es pretengui instal·lar. La comunicació es 
verificarà mitjançant correu electrònic a la següent adreça: 
usosdelpaisatge@bcn.cat  

No és permesa la incorporació d’elements d’il·luminació diferents del que siguin 
exigibles per la normativa de circulació.   

Els vehicles de transport que exhibeixin patrocini es trobaran en perfecte estat 
de conservació i decòrum i hauran de disposar de l’autorització pertinent per a 
circular pel termini municipal.  

 
Quart. Vigència 

 
El present conveni produirà efectes des de la data de la seva signatura i tindrà 

una vigència d’un (1) any. No obstant, podrà ser prorrogat per mutu acord per un 
altre termini de igual duració.  

 
Cinquè. Reparació de l'impacte paisatgístic 

 
En atenció a les característiques de l’activitat que desenvolupa l’empresa 

Solucions Ultima Milla, SL (Vanapedal) i la seva participació  en el projecte de 
microplataforma de DUM Barcelona, la reparació de l’impacte paisatgístic consisteix 
en la implementació i desenvolupament del sistema de distribució de mercaderies 
d’última milla, de naturalesa no contaminant, pels vehicles de transport que 
s’utilitzen i la seva compatibilitat i integració amb les directrius del projecte de 
ciutat sostenible, hiperconnectada, autosuficient i d’emissions zero. 

 
Sisè. Facultats municipals d'inspecció i control 

 
L'Institut del Paisatge Urbà farà les inspeccions necessàries per comprovar i 

valorar l'adequació a les condicions establertes en aquest conveni i en els seus 
annexos. L'ús excepcional del paisatge urbà no autoritzat o que no s'ajusti a les 
condicions imposades en l'autorització es considera falta molt greu i donarà lloc a 
una ordre de cessament i de desmuntatge a realitzar dins de les 24 hores següents 
al requeriment. En cas contrari, l’Institut del Paisatge Urbà procedirà a l’execució 
subsidiària.  
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L'Institut del Paisatge Urbà en cas d'haver de procedir a l’execució subsidiària de 
la retirada d’alguna de les activitats i/o accions promocionals relacionades amb el 
present conveni, repercutirà les despeses originades, així com de qualsevol altra 
despesa que d'aquest fet se'n derivi a Solucions Ultima Milla, SL (Vanapedal)  i 
sens perjudici de la incoació del corresponent expedient sancionador. 

 
Setè. Normes d’instal·lació i despeses 

 
Solucions Ultima Milla, SL (Vanapedal)  assumirà al seu exclusiu càrrec tots els 

costos i despeses relacionades amb la contractació, disseny i  fabricació dels 
suports i estructures necessàries per a la col·locació dels elements de patrocini en 
els seus vehicles de repartiment de mercaderies. 

Solucions Ultima Milla, SL (Vanapedal) garantirà el perfecte estat i la seguretat 
dels suports que s’instal·lin. Tanmateix, Solucions Ultima Milla, SL (Vanapedal) 
contractarà una pòlissa de responsabilitat civil per tal de cobrir els riscos 
d'accident, danys materials i de responsabilitat civil enfront de terceres persones i 
del propi Ajuntament de Barcelona, per tot el temps de vigència de l'autorització. 
L'Ajuntament no assumeix cap responsabilitat a aquests efectes. La cobertura 
mínima de l’esmentada pòlissa serà de 1.000.000 euros per sinistre i amb un 
sublímit per víctima per a la cobertura de RC patronal de 150.000 euros.  

Solucions Ultima Milla, SL (Vanapedal) manifesta que es troba al corrent en les 
seves obligacions tributàries i de Seguretat Social.  

 
Vuitè. Causes de resolució 

 
Seran causes resolució del present conveni, les següents: 
 
a. L’incompliment de les obligacions acordades pels signataris 
b. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material de desenvolupar les activitats 

objecte de conveni, degudament justificada. 
c. La pèrdua o extinció de l’autorització municipal per poder circular pel termini 

municipal. 
 

Novè. Protecció de dades 
 
L’empresa Solucions Ultima Milla, SL (Vanapedal) s’obliga a guardar reserva 

respecte a les dades o antecedents i que estiguin relacionats amb l’objecte del 
present conveni i dels quals hagi tingut coneixement amb ocasió del conveni. 

Es prohibeix expressament l’accés a les dades de caràcter personal de 
l’Ajuntament de Barcelona per part de l’empresa Solucions Ultima Milla, SL 
(Vanapedal)  o el seu personal. Aquesta resta obligada al secret professional pel 
que fa a les dades de caràcter personal a les quals pugui tenir accés en  ocasió del 
compliment del conveni, obligació que subsisteix fins i tot un cop el conveni s’hagi 
extingit, per resolució per qualsevol altra causa legalment admesa o establerta en 
el conveni. 

 
Desè. Comunicació 

 
L'Institut del Paisatge Urbà contribuirà també a la divulgació adequada 

d'aquesta col·laboració de Solucions Ultima Milla, SL (Vanapedal) i facilitarà els 
seus logos i/o eslògans a aquest Institut del Paisatge Urbà per tal de poder-ne fer 
la difusió adequada de tot allò que estigui relacionat amb la signatura d'aquest 
conveni. 

El present conveni de col·laboració es publicarà a la Gaseta Municipal i es 
comunicarà als Districtes.  

 
L’Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs, en nom de l’Ajuntament de Barcelona, agraeix la 

participació de Solucions Ultima Milla, SL (Vanapedal) com a "Entitat 
col·laboradora” de protecció de paisatge urbà de la ciutat. I en prova de 
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conformitat, signen aquest document per duplicat  en el lloc i la data indicats en 
l'encapçalament. 

 
Per l’Ajuntament de Barcelona, El president de l’IMPUiQV, Antoni Vives i Tomàs. 
Per Solucions Ultima Milla, SL, (Vanapedal), l’administrador, Jordi Gali Manuel. 
La secretària delegada, Pilar Figueras de Diego. 
 

* * * 
 

Núm. 2232 
 
 

A Barcelona, 30 d’octubre de 2014 
 
Reunits 
 
D'una part, l'Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs, regidor president de l'Institut 

Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, des d'ara l'Institut del Paisatge 
Urbà, amb NIF P-5890051E, càrrec per al qual va ser nomenat per Decret 
d'Alcaldia d’11 de juliol de 2011 i en ús de les facultats concedides per l’article 
5,2,h) dels Estatuts de l’Institut del Paisatge Urbà, aprovats pel Plenari del Consell 
Municipal en data 14 d’octubre de 2005, assistit en aquest acte per la Sra. Pilar 
Figueras de Diego, secretària delegada de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la 
Qualitat de Vida. 

De l’altra, la Sra. Laura Lozano i Simó, amb DNI 38124259-B, degudament 
autoritzada per aquest acte pel Sr. Joaquin Verona-Martínez amb núm. de DNI 
46221288-M, president de l’empresa Verona Comunicación, SA, amb NIF A-
58080839 i amb domicili social a l’avinguda Diagonal, 618, 6è CD, 08021 de 
Barcelona. 

 
Diuen  

 
1. L’empresa Verona Comunicación, SA, que la Sra. Laura Lozano i Simó 

representa, està autoritzada per Omnicom Media Group, empresa encarregada de 
la publicitat exterior de APPLE, per gestionar els seus interessos davant d’aquesta 
Corporació Municipal (annex 1). 

 
2. Verona Comunicación, SA, que actua en nom d’Omnicom Media Group, 

empresa encarregada de la publicitat exterior de APPLE, en data 17 d’octubre de 
2014, ha formulat una sol·licitud d'autorització d'ús excepcional del paisatge urbà 
mitjançant activitat publicitària des d'una propietat privada (annex 2). 

 
3. L’Ajuntament de Barcelona, des de sempre, ha tingut la inquietud de 

solucionar els problemes sorgits en el paisatge urbà de la ciutat arran dels 
diferents canvis urbanístics que aquesta ha sofert. Una de les distorsions més 
habituals és l’aparició de mitgeres, algunes de les quals estan destinades a 
perpetuar-se indefinidament. 

Això ha provocat que l’Ajuntament de Barcelona hagi buscat solucions en el 
marc d’una estratègia global de recuperació de la qualitat de la imatge urbana, 
fomentant l’agençament i adequació d’aquestes per integrar-les en el paisatge al 
qual pertanyen. 

 
4. L’Institut del Paisatge Urbà ha tingut des de sempre la sensibilitat per 

reconduir aquestes discontinuïtats i ha impulsat diverses operacions amb aquesta 
finalitat, gestionades amb subvenció econòmica i assessorament professional; bé 
finançades des del patrocini de patrocinadors privats. Així, l’Institut del Paisatge 
Urbà, dins dels programes de recuperació de la qualitat de la imatge urbana i 
donant continuïtat a l’esperit d’integrar les mitgeres de la ciutat de Barcelona, vol 
encetar ara de nou un projecte per a l’adequació i agençament d’un seguit de 
mitgeres a diferents indrets de Barcelona. 
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5. L'Ajuntament de Barcelona, per acord del Consell Plenari de data 27 de juny 

de 1997, va aprovar definitivament la creació de l'Institut del Paisatge Urbà i, 
entre altres finalitats, li va assenyalar competències per col·laborar amb empreses 
i entitats en recerca de patrocinadors i formalitzar convenis i protocols, per al 
finançament d'obres, programes o serveis en benefici del paisatge urbà, de la 
imatge de la ciutat o de la qualitat de la vida urbana. 

 
L'Institut del Paisatge Urbà dins de les actuacions de millora del paisatge urbà 

vol promoure un Pla de remodelació de mitgeres de la ciutat, declarat mesura de 
govern el 19 d'abril de 2012 per la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 

 
L'ús excepcional del paisatge urbà requereix autorització municipal expressa a fi 

de controlar l'impacte paisatgístic. Així mateix, hauran d’adequar-se a la Llei 
1/1998 de política lingüística en relació a l’ús normal del català en la publicitat a la 
via pública. El present conveni de col·laboració es realitza a l'empara del que es 
preveu per als usos excepcionals els articles 98 i següents de l'Ordenança dels 
usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona, aprovada el 26 de març de 1999. 
Així les parts, 

 
Convenen  

 
Primer. Autorització paisatgística 

 
La signatura del present conveni de col·laboració porta implícita l'autorització 

paisatgística prevista a l'article 98 de l'Ordenança dels usos del paisatge urbà, en 
relació a l'ús excepcional sol·licitat per Verona Comunicación, SA, que actua en 
nom d’Omnicom Media Group, encarregada de la publicitat exterior de APPLE. 

 
Segon. Contingut 

 
L'Ajuntament autoritza Verona Comunicación, SA, que actua en nom d’Omnicom 

Media Group, encarregada de la publicitat exterior de APPLE, la col·locació d'una 
lona publicitària segons el disseny, els colors, les mides, les característiques, els 
continguts i l’idioma o els idiomes que figuren a la proposta, que s’adjunta com a 
annex 3. 

Aquesta lona es col·locarà a les bastides de les obres de restauració de les 
façanes de l’edifici ubicat al carrer de Balmes, 108, de Barcelona, obres que 
eliminaran qualsevol element, patologia o situació de risc, d’acord amb el que 
disposa l’article 42 de l’Ordenança municipal dels usos del paisatge urbà de la 
ciutat de Barcelona. S’adjunta com a annex 4 el document d’acreditació de l’estat 
de conservació i de seguretat dels elements exteriors dels edificis de data 9 de 
novembre de 2013, on es reflecteixen alguns d’aquests elements de risc.  

S'adjunta com a annex 5, l'autorització de la propietat. 
Els missatges publicitaris hauran d’adequar-se en tot moment a la normativa 

aplicable en matèria de publicitat i, per tant, restarà prohibida la publicitat que 
ofengui les institucions públiques, lesioni els drets de la persona o sigui contrària a 
les disposicions normatives. No s’admetrà en cap cas publicitat relacionada amb 
productes com l’alcohol o el tabac en els termes de la legislació vigent.  

Pel que fa a la il·luminació nocturna de la lona publicitària, s'haurà d'ajustar a 
allò que disposa la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC 3407, de 12 de juny 
de 2001) i l'Ordre del Ministeri de la Presidència PRE/22/11/2006, de 4 de juliol, 
per la qual es publica el calendari del període de l’hora d’estiu corresponent als 
anys 2012 a 2016 i, per tant, l'horari de la il·luminació nocturna durant l'any 2014 
serà el següent: 

• horari d’hivern: de l’1 de gener fins el 29 de març, ambdós inclosos, i 
del 26 d’octubre al 31 de desembre, ambdós inclosos, s'haurà d'apagar 
a les 23 hores. 
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• horari d’estiu: del 30 de març al 25 d’octubre, ambdós inclosos, s'haurà 
d'apagar a les 24 hores 

En cap cas s’acceptaran il·luminacions disposades a la part inferior i els laterals 
tant de la lona com de la bastida d'obra, per tal d'evitar la dispersió de llum i 
l'augment de contaminació lumínica zenital. En cas d’incompliment d’aquestes 
condicions, es donarà per caducada i sense efecte la present autorització i 
l’empresa estarà obligada a desmuntar immediatament la instal·lació.  

A aquests efectes, l’Institut de Paisatge Urbà haurà de comunicar fefaentment 
l’incompliment que haurà d’esmenar-se en un termini de 48 hores des de la 
recepció de la notificació. I en aquest sentit, Verona Comunicación, SA, que actua 
en nom d’Omnicom Media Group, encarregada de la publicitat exterior de APPLE, 
es compromet a complir la normativa esmentada. 

 
Tercer. Termini 

 
El termini màxim de la present autorització paisatgística és d’un (1) mes a partir 

de la data de la seva col·locació. La lona publicitària romandrà exposada del 3 de 
novembre al 2 de desembre de 2014. Aquest termini, que és improrrogable, no 
excedirà en cap cas la durada de les obres de restauració de les façanes de l’edifici 
ubicat al carrer de Balmes, 108, i està supeditat al compliment estricte dels 
assabentats núms. 3 i 4 de la compareixença de data 19 de desembre de de 2013, 
tal com es va acordar a l’acceptació de compareixença de data 25 de març de 
2014, que consta com a annex 6. 

En el cas d’incompliment d’aquesta condició, Verona Comunicación, SA, que 
actua en nom d’Omnicom Media Group, encarregada de la publicitat exterior de 
APPLE, es compromet a retirar al seu càrrec la lona publicitària en 24 hores a 
requeriment d’aquest Institut del Paisatge Urbà i a no reclamar per aquest fet cap 
mena de devolució de la compensació paisatgística que figura al CONVENEN quart, 
ni indemnització, ni qualsevol altra despesa que d’aquest fet se’n derivi. 

Les obres de rehabilitació d’aquesta façana hauran d’estar iniciades en el 
moment d’aquesta col·locació. 

Per minimitzar i pacificar l’impacte paisatgístic de les lones publicitàries i 
aconseguir mantenir endreçat l’espai durant la intervenció a l’edifici, Verona 
Comunicación, SA, es compromet a cobrir les bastides d’obra de l’edifici de 
referència amb una lona mimètica durant el temps que hi hagi obra però no 
exposició de lona publicitària. 

El cost de fabricació (sens perjudici de poder repercutir, totalment o 
parcialment, el seu cost a tercers), la instal·lació, el manteniment i el desmuntatge 
de la lona mimètica, així com la responsabilitat civil, aniran a càrrec de Verona 
Comunicación, SA, tal i com s’han compromès les parts, en el assabentat núm. 7, 
a la compareixença de data 19 de desembre de de 2013, tal com es va acordar a 
l’acceptació de compareixença de data 25 de març de 2014 (annex 6). Mentre duri 
l’exposició d’aquesta lona, haurà de ser present el faldó identificatiu on s'hauran 
d'incloure els logos i els eslògans institucionals amb el text i les mides tal com 
s’especifica al punta “DESÈ.  Identificació i informació” 

L’incompliment de col·locar la lona mimètica en els terminis i situacions 
especificats impossibilitarà la continuïtat de la presència publicitària en el període 
de les obres en curs. 

 
Quart. Reparació de l'impacte paisatgístic: objecte 

 
L'Institut del Paisatge Urbà ha proposat a Verona Comunicación, SA, que actua 

en nom d’Omnicom Media Group, empresa encarregada de la publicitat exterior de 
APPLE, la col·laboració amb el Pla de recuperació de mitgeres de la ciutat, en 
concepte de reparació de l'impacte paisatgístic de l'ús excepcional del paisatge 
autoritzat. 

Verona Comunicación, SA ha acceptat aquesta proposta, i participarà en 
l’actuació esmentada aportant la quantitat de TRETZE MIL SIS-CENTS TRENTA-
NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS (13.639,38€), IVA inclòs. 
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Cinquè. Modificacions sobrevingudes en l'objecte 
 
Si per circumstàncies sobrevingudes que ho justifiquin, aquesta participació s'ha 

de canviar de destinació, sense sobrepassar la xifra acordada i per a qualsevol 
altra actuació que reuneixi els requisits exigits per l'Ordenança dels usos del 
paisatge urbà, l'Institut del Paisatge Urbà ho comunicarà fefaentment a l'empresa 
col·laboradora a través de la persona que la representa en aquest conveni. 
Aquesta podrà optar per acceptar o rebutjar el canvi de destinació en el termini de 
vuit dies naturals des de la comunicació. 

 
Sisè. Abonament de les quantitats en què consisteix la reparació 

 
Verona Comunicación, SA, ingressarà el dia de la signatura d'aquest conveni la 

quantitat pactada, corresponent a la reparació de l'impacte paisatgístic, en el 
compte corrent número ES08 2100 3000 1922 0163 3296 de La Caixa d'Estalvis i 
Pensions de Barcelona, de la qual és titular l'Institut del Paisatge Urbà, i en què es 
recullen les col·laboracions econòmiques i les aportacions dels patrocinadors. 

L'Institut del Paisatge Urbà emetrà un rebut que detallarà aquest ingrés i la seva 
finalitat. Qualsevol pagament relacionat amb aquesta participació haurà de 
comptar amb el vistiplau del director tècnic d'aquest Institut del Paisatge Urbà. 

 
Setè. Altres aportacions de l'empresa col·laboradora 

 
Com a contribució addicional a la millora del paisatge urbà Verona 

Comunicación, SA, finançarà una part del procés de restauració de les façanes de 
l’edifici ubicat Balmes, 108, ateses les condicions econòmiques convingudes entre 
les parts. Segons ens comunica Verona Comunicación, SA, aquesta aportació 
addicional està valorada en el 100% dels pressupostos de l’obra 

Aquesta restauració s’haurà d’ajustar ales condicions particulars de la llicència 
d’obres en règim de comunicat diferit núm. 02-2013CD36444, emesa segons 
certificat de la Cap del Departament de Serveis Jurídics del districte de l’Eixample, 
amb data 10 de setembre de 2013 pel districte de l’Eixample, (annex 7), així com 
a les condicions d’actuació de l’informe tècnic d'autorització paisatgística de data 
16 de desembre de 2013, emès des de la Direcció Tècnica d'aquest Institut del 
Paisatge Urbà (annex 8), tal i com s'han compromès les parts en la compareixença 
de data 19 de desembre de de 2013, tal com es va acordar a l’acceptació de 
compareixença de data 25 de març de 2014 (annex 6). 

A més, s’haurà de complir el Pla de Treball de les obres esmentades proposat 
per l’empresa rehabilitadora, amb el corresponent vistiplau de la direcció 
facultativa de les obres (annex 9). 

 
Vuitè. Facultats municipals d'inspecció i control 

 
L'Institut del Paisatge Urbà farà les inspeccions necessàries per comprovar i 

valorar l'adequació a les condicions establertes en aquest conveni i en els seus 
annexos. L'ús excepcional del paisatge urbà no autoritzat o que no s'ajusti a les 
condicions imposades en l'autorització es considera falta molt greu i donarà lloc a 
una ordre de cessament i de desmuntatge que s’haurà de complir dins de les 24 
hores següents al requeriment; en cas contrari, l’Institut del Paisatge Urbà, 
procedirà a l’execució subsidiària. 

L'Institut del Paisatge Urbà, en cas d'haver de procedir a l’execució subsidiària 
de la retirada de la lona, repercutirà les despeses originades, així com de qualsevol 
altra despesa que es derivi d'aquest fet a Verona Comunicación, SA, que actua en 
nom d’Omnicom Media Group, empresa encarregada de la publicitat exterior de 
APPLE, i sens perjudici de la incoació de l’expedient sancionador corresponent. 

 
Novè. Normes d’instal·lació i despeses 

 
El cost de fabricació, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la lona, així 

com la responsabilitat civil, aniran a càrrec de l'empresa col·laboradora. En les 
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operacions de muntatge i desmuntatge s’assegurarà en tot moment l’acompliment 
de les mesures de prevenció de riscos laborals. 

El venciment del termini previst comportarà la finalització del dret a l'ús 
excepcional, i el seu titular haurà de restaurar al seu càrrec i sense necessitat de 
ser requerit a l'efecte la realitat física alterada, restituint el paisatge a la seva 
condició anterior, i ho haurà de  comunicar a l'Institut del Paisatge Urbà en el 
termini de set (7) dies hàbils.  

L'empresa, d'altra banda, establirà les pòlisses d'assegurances corresponents 
que cobreixen els riscos d'accident i de responsabilitat civil enfront de terceres 
persones, per tot el temps de vigència de l'autorització. L'Ajuntament no assumeix 
cap responsabilitat a aquests efectes. 

Per motius de seguretat, es col·locarà en tota la superfície de la bastida un lona 
de protecció des de l’inici de l’obra fins a la finalització d’aquesta, a banda de les 
possibles lones publicitàries que es puguin instal·lar.  

 
Desè. Identificació i informació 

 
L'empresa col·laboradora es compromet a incorporar en la lona publicitària un 

faldó informatiu/identificatiu d'aquesta col·laboració a la millora del paisatge urbà, 
on s'hauran d'incloure els logos i els eslògans institucionals amb el text i les mides 
que s'adjunten com a annex 10. 

Així mateix, en aquest faldó, s'inclourà la referència a la participació segons el 
text facilitat per part d'aquest Institut del Paisatge Urbà, de forma que el conjunt 
total ocupi tota l'amplada de la lona publicitària col·locada sobre bastida i amb una 
alçada de, com a mínim, un metro. 

 
Onzè. Comunicació 

 
L'Institut del Paisatge Urbà contribuirà també a la divulgació adequada 

d'aquesta col·laboració d’APPLE, i ho farà en la Memòria d'Activitats. Amb aquesta 
finalitat, APPLE facilitarà els seus logos i/o eslògans a aquest Institut del Paisatge 
Urbà per tal de poder fer la difusió adequada de tot allò que estigui relacionat amb 
la signatura d'aquest conveni i/o altres possibles campanyes/presentacions de 
l'Institut del Paisatge Urbà. 

El present conveni de col·laboració es publicarà a la Gaseta Municipal i es 
comunicarà al districte territorialment competent. 

 
 
I en prova de conformitat, signen aquest document per duplicat en el lloc i la 

data indicats en l'encapçalament. 
 
 
Per l'Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, el regidor-president, 

Antoni Vives i Tomàs. 
Per l'Ajuntament de Barcelona, el regidor-president de l'IMPUiQV, Antoni Vives i 

Tomàs. 
Per VERONA COMUNICACIÓN, SA, l’autoritzada Laura Lozano i Simó. 
La secretaria delegada, Pilar Figueras de Diego. 
 

* * * 
 

Núm. 2233 
 
 

A Barcelona, 30 d’octubre de 2014 
 

Reunits 
 
D'una part, l'Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs, regidor president de l'Institut 

Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, des d'ara l'Institut del Paisatge 
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Urbà, amb NIF P-5890051E, càrrec per al qual va ser nomenat per Decret 
d'Alcaldia d’11 de juliol de 2011 i en ús de les facultats concedides per l’article 
5,2,h) dels Estatuts de l’Institut del Paisatge Urbà, aprovats pel Plenari del Consell 
Municipal en data 14 d’octubre de 2005, assistit en aquest acte per la Sra. Pilar 
Figueras de Diego, secretària delegada de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la 
Qualitat de Vida. 

De l’altra, la Sra. Laura Lozano i Simó, amb DNI 38124259-B, degudament 
autoritzada per aquest acte pel Sr. Joaquin Verona-Martínez amb núm. de DNI 
46221288-M, president de l’empresa Verona Comunicación, SA, amb NIF A-
58080839 i amb domicili social a l’avinguda Diagonal, 618, 6è CD, 08021 de 
Barcelona. 

 
Diuen  

 
1. L’empresa Verona Comunicación, SA, que la Sra. Laura Lozano i Simó 

representa, està autoritzada per Omnicom Media Group, SL, empresa encarregada 
de la publicitat exterior de RENAULT, per gestionar els seus interessos davant 
d’aquesta Corporació Municipal (annex 1). 

 
2. Verona Comunicación, SA, que actua en nom d’Omnicom Media Group, SL, 

empresa encarregada de la publicitat exterior de RENAULT, en data 15 d’octubre 
de 2014, ha formulat una sol·licitud d'autorització d'ús excepcional del paisatge 
urbà mitjançant activitat publicitària des d'una propietat privada (annex 2). 

 
3. L’Ajuntament de Barcelona, des de sempre, ha tingut la inquietud de 

solucionar els problemes sorgits en el paisatge urbà de la ciutat arran dels 
diferents canvis urbanístics que aquesta ha sofert. Una de les distorsions més 
habituals és l’aparició de mitgeres, algunes de les quals estan destinades a 
perpetuar-se indefinidament. 

Això ha provocat que l’Ajuntament de Barcelona hagi buscat solucions en el 
marc d’una estratègia global de recuperació de la qualitat de la imatge urbana, 
fomentant l’agençament i adequació d’aquestes per integrar-les en el paisatge al 
qual pertanyen. 

 
4. L’Institut del Paisatge Urbà ha tingut des de sempre la sensibilitat per 

reconduir aquestes discontinuïtats i ha impulsat diverses operacions amb aquesta 
finalitat, gestionades amb subvenció econòmica i assessorament professional; bé 
finançades des del patrocini de patrocinadors privats. Així, l’Institut del Paisatge 
Urbà, dins dels programes de recuperació de la qualitat de la imatge urbana i 
donant continuïtat a l’esperit d’integrar les mitgeres de la ciutat de Barcelona, vol 
encetar ara de nou un projecte per a l’adequació i agençament d’un seguit de 
mitgeres a diferents indrets de Barcelona. 

 
5. L'Ajuntament de Barcelona, per acord del Consell Plenari de data 27 de juny 

de 1997, va aprovar definitivament la creació de l'Institut del Paisatge Urbà i, 
entre altres finalitats, li va assenyalar competències per col·laborar amb empreses 
i entitats en recerca de patrocinadors i formalitzar convenis i protocols, per al 
finançament d'obres, programes o serveis en benefici del paisatge urbà, de la 
imatge de la ciutat o de la qualitat de la vida urbana. 

L'Institut del Paisatge Urbà dins de les actuacions de millora del paisatge urbà 
vol promoure un Pla de remodelació de mitgeres de la ciutat, declarat mesura de 
govern el 19 d'abril de 2012 per la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 

L'ús excepcional del paisatge urbà requereix autorització municipal expressa a fi 
de controlar l'impacte paisatgístic. Així mateix, hauran d’adequar-se a la Llei 
1/1998 de política lingüística en relació a l’ús normal del català en la publicitat a la 
via pública. El present conveni de col·laboració es realitza a l'empara del que es 
preveu per als usos excepcionals els articles 98 i següents de l'Ordenança dels 
usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona, aprovada el 26 de març de 1999. 
Així les parts, 
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Convenen  
 

Primer. Autorització paisatgística 
 
La signatura del present conveni de col·laboració porta implícita l'autorització 

paisatgística prevista a l'article 98 de l'Ordenança dels usos del paisatge urbà, en 
relació a l'ús excepcional sol·licitat per Verona Comunicación, SA, que actua en 
nom d’Omnicom Media Group, SL, empresa encarregada de la publicitat exterior de 
RENAULT. 

 
Segon. Contingut 

 
L'Ajuntament autoritza Verona Comunicación, SA, que actua en nom d’Omnicom 

Media Group, SL, empresa encarregada de la publicitat exterior de RENAULT, la 
col·locació d'una lona publicitària segons el disseny, els colors, les mides, les 
característiques, els continguts i l’idioma o els idiomes que figuren a la proposta, 
que s’adjunta com a annex 3. 

Aquesta lona es col·locarà a les bastides de les obres de restauració de les 
façanes de l’edifici ubicat al carrer de Pelai, 62, de Barcelona, obres que eliminaran 
qualsevol element, patologia o situació de risc, d’acord amb el que disposa l’article 
42 de l’Ordenança municipal dels usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona. 
S’adjunta com a annex 4 el document d’acreditació de l’estat de conservació i de 
seguretat dels elements exteriors dels edificis de data 7 de novembre de 2013, on 
es reflecteixen alguns d’aquests elements de risc.  

S'adjunta com a annex 5, l'autorització de la propietat. 
Els missatges publicitaris hauran d’adequar-se en tot moment a la normativa 

aplicable en matèria de publicitat i, per tant, restarà prohibida la publicitat que 
ofengui les institucions públiques, lesioni els drets de la persona o sigui contrària a 
les disposicions normatives. No s’admetrà en cap cas publicitat relacionada amb 
productes com l’alcohol o el tabac en els termes de la legislació vigent.  

Pel que fa a la il·luminació nocturna de la lona publicitària, s'haurà d'ajustar a 
allò que disposa la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC 3407, de 12 de juny 
de 2001) i l'Ordre del Ministeri de la Presidència PRE/22/11/2006, de 4 de juliol, 
per la qual es publica el calendari del període de l’hora d’estiu corresponent als 
anys 2012 a 2016 i, per tant, l'horari de la il·luminació nocturna durant l'any 2014 
serà el següent: 

• horari d’hivern: de l’1 de gener fins el 29 de març, ambdós inclosos, i 
del 26 d’octubre al 31 de desembre, ambdós inclosos, s'haurà d'apagar 
a les 23 hores. 

• horari d’estiu: del 30 de març al 25 d’octubre, ambdós inclosos, s'haurà 
d'apagar a les 24 hores 

En cap cas s’acceptaran il·luminacions disposades a la part inferior i els laterals 
tant de la lona com de la bastida d'obra, per tal d'evitar la dispersió de llum i 
l'augment de contaminació lumínica zenital. En cas d’incompliment d’aquestes 
condicions, es donarà per caducada i sense efecte la present autorització i 
l’empresa estarà obligada a desmuntar immediatament la instal·lació.  

A aquests efectes, l’Institut de Paisatge Urbà haurà de comunicar fefaentment 
l’incompliment que haurà d’esmenar-se en un termini de 48 hores des de la 
recepció de la notificació. I en aquest sentit, Verona Comunicación, SA, que actua 
en nom d’Omnicom Media Group, SL, empresa encarregada de la publicitat exterior 
de RENAULT, es compromet a complir la normativa esmentada. 

 
Tercer. Termini 

 
El termini màxim de la present autorització paisatgística és d’un (1) mes a partir 

de la data de la seva col·locació. La lona publicitària romandrà exposada del 3 de 
novembre al 2 de desembre de 2014. Aquest termini, que és improrrogable, no 
excedirà en cap cas la durada de les obres de restauració de les façanes de l’edifici 
ubicat al carrer de Pelai, 62, i està supeditat al compliment estricte dels 
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assabentats núms. 3 i 4 de la compareixença de data 26 de març de 2013, que 
consta com a annex 6. 

En el cas d’incompliment d’aquesta condició, Verona Comunicación, SA, que 
actua en nom d’Omnicom Media Group, SL, encarregada de la publicitat exterior de 
RENAULT, es compromet a retirar al seu càrrec la lona publicitària en 24 hores a 
requeriment d’aquest Institut del Paisatge Urbà i a no reclamar per aquest fet cap 
mena de devolució de la compensació paisatgística que figura al CONVENEN quart, 
ni indemnització, ni qualsevol altra despesa que d’aquest fet se’n derivi. 

Les obres de rehabilitació d’aquesta façana hauran d’estar iniciades en el 
moment d’aquesta col·locació. 

Per minimitzar i pacificar l’impacte paisatgístic de les lones publicitàries i 
aconseguir mantenir endreçat l’espai durant la intervenció a l’edifici, Verona 
Comunicación, SA, es compromet a cobrir les bastides d’obra de l’edifici de 
referència amb una lona mimètica durant el temps que hi hagi obra però no 
exposició de lona publicitària. 

El cost de fabricació (sens perjudici de poder repercutir, totalment o 
parcialment, el seu cost a tercers), la instal·lació, el manteniment i el desmuntatge 
de la lona mimètica, així com la responsabilitat civil, aniran a càrrec de Verona 
Comunicación, SA, tal i com s’han compromès les parts, en el assabentat núm. 7, 
a la compareixença de data 26 de març de 2013 (annex 6). Mentre duri l’exposició 
d’aquesta lona, haurà de ser present el faldó identificatiu on s'hauran d'incloure els 
logos i els eslògans institucionals amb el text i les mides tal com s’especifica al 
punta “DESÈ.  Identificació i informació” 

L’incompliment de col·locar la lona mimètica en els terminis i situacions 
especificats impossibilitarà la continuïtat de la presència publicitària en el període 
de les obres en curs. 

 
Quart. Reparació de l'impacte paisatgístic: objecte 

 
L'Institut del Paisatge Urbà ha proposat a Verona Comunicación, SA, que actua 

en nom d’Omnicom Media Group, SL, empresa encarregada de la publicitat exterior 
de RENAULT, la col·laboració amb el Pla de recuperació de mitgeres de la ciutat, en 
concepte de reparació de l'impacte paisatgístic de l'ús excepcional del paisatge 
autoritzat. 34.098,45. 

Verona Comunicación, SA ha acceptat aquesta proposta, i participarà en 
l’actuació esmentada aportant la quantitat de DISSET MIL DOS-CENTS EUROS AMB 
QUARANTA-SIS CÈNTIMS (17.200,46€), IVA inclòs. 

 
Cinquè. Modificacions sobrevingudes en l'objecte 

 
Si per circumstàncies sobrevingudes que ho justifiquin, aquesta participació s'ha 

de canviar de destinació, sense sobrepassar la xifra acordada i per a qualsevol 
altra actuació que reuneixi els requisits exigits per l'Ordenança dels usos del 
paisatge urbà, l'Institut del Paisatge Urbà ho comunicarà fefaentment a l'empresa 
col·laboradora a través de la persona que la representa en aquest conveni. 
Aquesta podrà optar per acceptar o rebutjar el canvi de destinació en el termini de 
vuit dies naturals des de la comunicació. 

 
Sisè. Abonament de les quantitats en què consisteix la reparació 

 
Verona Comunicación, SA, ingressarà el dia de la signatura d'aquest conveni la 

quantitat pactada, corresponent a la reparació de l'impacte paisatgístic, en el 
compte corrent número ES08 2100 3000 1922 0163 3296 de La Caixa d'Estalvis i 
Pensions de Barcelona, de la qual és titular l'Institut del Paisatge Urbà, i en què es 
recullen les col·laboracions econòmiques i les aportacions dels patrocinadors. 

L'Institut del Paisatge Urbà emetrà un rebut que detallarà aquest ingrés i la seva 
finalitat. Qualsevol pagament relacionat amb aquesta participació haurà de 
comptar amb el vistiplau del director tècnic d'aquest Institut del Paisatge Urbà. 
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Setè. Altres aportacions de l'empresa col·laboradora 
 
Com a aportació addicional a la millora del paisatge urbà Verona Comunicación, 

SA, finançarà una part del procés de restauració de les façanes de l’edifici ubicat al 
carrer de Pelai, 62. Segons ens comunica Verona Comunicación, SA, aquesta 
aportació addicional està valorada en el 100% dels pressupostos de l’obra. 

Aquesta restauració s’haurà d’ajustar ales condicions particulars de la llicència 
d’obres en règim de comunicat núm. 01-2012LL20318, emesa amb data 18 
d’octubre de 2012 pel districte de Ciutat  Vella, de la qual s’ha concedit 
corresponent pròrroga (annex 7), així com a les condicions d’actuació de l’informe 
tècnic d'autorització paisatgística de data 25 de novembre de 2013, emès des de la 
Direcció Tècnica d'aquest Institut del Paisatge Urbà (annex 8), tal i com s'han 
compromès les parts en la compareixença de data 26 de novembre de 2013 
(annex 6). 

A més, s’haurà de complir el Pla de Treball de les obres esmentades proposat 
per l’empresa rehabilitadora, amb el corresponent vistiplau de la direcció 
facultativa de les obres (annex 9). 

 
Vuitè. Facultats municipals d'inspecció i control 

 
L'Institut del Paisatge Urbà farà les inspeccions necessàries per comprovar i 

valorar l'adequació a les condicions establertes en aquest conveni i en els seus 
annexos. L'ús excepcional del paisatge urbà no autoritzat o que no s'ajusti a les 
condicions imposades en l'autorització es considera falta molt greu i donarà lloc a 
una ordre de cessament i de desmuntatge que s’haurà de complir dins de les 24 
hores següents al requeriment; en cas contrari, l’Institut del Paisatge Urbà, 
procedirà a l’execució subsidiària. 

L'Institut del Paisatge Urbà, en cas d'haver de procedir a l’execució subsidiària 
de la retirada de la lona, repercutirà les despeses originades, així com de qualsevol 
altra despesa que es derivi d'aquest fet a Verona Comunicación, SA, que actua en 
nom d’Omnicom Media Group, SL, empresa encarregada de la publicitat exterior de 
RENAULT, i sens perjudici de la incoació de l’expedient sancionador corresponent. 

 
Novè. Normes d’instal·lació i despeses 

 
El cost de fabricació, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la lona, així 

com la responsabilitat civil, aniran a càrrec de l'empresa col·laboradora. En les 
operacions de muntatge i desmuntatge s’assegurarà en tot moment l’acompliment 
de les mesures de prevenció de riscos laborals. 

El venciment del termini previst comportarà la finalització del dret a l'ús 
excepcional, i el seu titular haurà de restaurar al seu càrrec i sense necessitat de 
ser requerit a l'efecte la realitat física alterada, restituint el paisatge a la seva 
condició anterior, i ho haurà de comunicar a l'Institut del Paisatge Urbà en el 
termini de set dies hàbils.  

L'empresa, d'altra banda, establirà les pòlisses d'assegurances corresponents 
que cobreixen els riscos d'accident i de responsabilitat civil enfront de terceres 
persones, per tot el temps de vigència de l'autorització. L'Ajuntament no assumeix 
cap responsabilitat a aquests efectes. 

Per motius de seguretat, es col·locarà en tota la superfície de la bastida un lona 
de protecció des de l’inici de l’obra fins a la finalització d’aquesta, a banda de les 
possibles lones publicitàries que es puguin instal·lar  

 
Desè. Identificació i informació 

 
L'empresa col·laboradora es compromet a incorporar en la lona publicitària un 

faldó informatiu/identificatiu d'aquesta col·laboració a la millora del paisatge urbà, 
on s'hauran d'incloure els logos i els eslògans institucionals amb el text i les mides 
que s'adjunten com a annex 10. 

Així mateix, en aquest faldó, s'inclourà la referència a la participació segons el 
text facilitat per part d'aquest Institut del Paisatge Urbà, de forma que el conjunt 
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total ocupi tota l'amplada de la lona publicitària col·locada sobre bastida i amb una 
alçada de, com a mínim, un metro. 

 
Onzè. Comunicació 

 
L'Institut del Paisatge Urbà contribuirà també a la divulgació adequada 

d'aquesta col·laboració de RENAULT, i ho farà en la Memòria d'Activitats. Amb 
aquesta finalitat, RENAULT facilitarà els seus logos i/o eslògans a aquest Institut 
del Paisatge Urbà per tal de poder fer la difusió adequada de tot allò que estigui 
relacionat amb la signatura d'aquest conveni i/o altres possibles 
campanyes/presentacions de l'Institut del Paisatge Urbà. 

El present conveni de col·laboració es publicarà a la Gaseta Municipal i es 
comunicarà al districte territorialment competent. 

 
I en prova de conformitat, signen aquest document per duplicat en el lloc i la 

data indicats en l'encapçalament. 
 
 
Per l'Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, el regidor-president, 

Antoni Vives i Tomàs. 
Per VERONA COMUNICACIÓN, SA, l’autoritzada Laura Lozano i Simó. 
La secretaria delegada, Pilar Figueras de Diego. 
 

* * * 
 

Núm. 2234 
 
 

A la ciutat de Barcelona, el dia 30 d’octubre de 2014 
 

Reunits 
 
D'una part, l'Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs, regidor president de l'Institut 

Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, des d'ara l'Institut del Paisatge 
Urbà, amb NIF P-5890051E, càrrec per al qual va ser nomenat per Decret 
d'Alcaldia d’11 de juliol de 2011 i en ús de les facultats concedides per l’article 
5,2,h) dels Estatuts de l’Institut del Paisatge Urbà, aprovats pel Plenari del Consell 
Municipal en data 14 d’octubre de 2005, assistit en aquest acte per la Sra. Pilar 
Figueras de Diego, secretària delegada de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la 
Qualitat de Vida. 

De l’altra, la Sra. Silvia Ramón i Pujol, amb DNI núm. 43.440.885-A, 
degudament autoritzada per aquest acte per la Sra. Laura Carranza i Garcimartín, 
amb DNI núm. 52106847-W, Managing Director de l'empresa blowUP media 
España, SA, amb NIF A-82879412 i amb domicili social al carrer Núñez de Balboa, 
114, 28006 de Madrid. 

 
Diuen  

 
1. L’empresa blowUP media España, SA, que la Sra. Laura Carranza i 

Garcimartín representa, està autoritzada per Arena Media Communications España, 
SA, empresa encarregada de la publicitat exterior d’H&M, per gestionar els seus 
interessos davant d’aquesta Corporació Municipal (annex 1). 

 
2. blowUP media España, SA, que actua en nom i representació d’Arena Media 

Communications España, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior d’H&M, 
a 27 d’octubre de 2014, ha formulat sol·licitud d'autorització d'ús excepcional del 
paisatge urbà mitjançant activitat publicitària des d'una propietat privada (annex 
2). 
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3. L’Ajuntament de Barcelona, des de sempre, ha tingut la inquietud de 
solucionar els problemes sorgits en el paisatge urbà de la ciutat arran dels 
diferents canvis urbanístics que ha sofert la mateixa. Una de les distorsions més 
habituals és l’aparició de mitgeres, algunes de les quals estan destinades a 
perpetuar-se indefinidament. 

Això ha provocat que l’Ajuntament de Barcelona hagi buscat solucions en el 
marc d’una estratègia global de recuperació de la qualitat de la imatge urbana, 
fomentant l’agençament i adequació de les mateixes per a integrar-les en el 
paisatge al qual pertanyen. 

 
4. L’Institut del Paisatge Urbà ha tingut des de sempre la sensibilitat per 

reconduir aquestes discontinuïtats i ha impulsat diverses operacions amb aquesta 
finalitat, gestionades bé amb subvenció econòmica i assessorament professional; 
bé finançades des del patrocini d’espònsors privats. Així, l’Institut del Paisatge 
Urbà, dins dels programes de recuperació de la qualitat de la imatge urbana i 
donant continuïtat a l’esperit d’integrar les mitgeres de la ciutat de Barcelona, vol 
encetar ara de nou un projecte per a l’adequació i agençament d’un seguit de 
mitgeres a diferents indrets de Barcelona. 

 
5. L'Ajuntament de Barcelona, per acord del Consell Plenari de data 27 de juny 

de 1997 va aprovar definitivament la creació de l'Institut del Paisatge Urbà i, entre 
altres finalitats, li va assenyalar competències per a col·laborar amb empreses i 
entitats en recerca d'espònsors i patrocinadors i formalitzar convenis i protocols, 
per al finançament d'obres, programes o serveis en benefici del paisatge urbà, de 
la imatge de la ciutat o de la qualitat de la vida urbana. 

L'Institut del Paisatge Urbà dins de les actuacions de millora del paisatge urbà 
vol promoure un Pla de remodelació de mitgeres de la ciutat, declarat mesura de 
govern el 19 d'abril de 2012 per la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 

L'ús excepcional del paisatge urbà requereix autorització municipal expressa a fi 
de controlar l'impacte paisatgístic.  

Així mateix, hauran d’adequar-se a la Llei 1/1998 de política lingüística en 
relació a l’ús normal del català en la publicitat a la via pública. El present conveni 
de col·laboració es realitza a l'empara del que es preveu per als usos excepcionals 
els articles 98 i següents de l'Ordenança dels usos del paisatge urbà de la ciutat de 
Barcelona, aprovada el 26 de març de 1999. Així les parts, 

 
Convenen 

 
Primer. Autorització paisatgística 

 
La signatura del present conveni de col·laboració porta implícita l'autorització 

paisatgística prevista a l'article 98 de l'Ordenança dels usos del paisatge urbà, en 
relació a l'ús excepcional sol·licitat per blowUP media España, SA, que actua en 
nom i representació d’Arena Media Communications España, SA, empresa 
encarregada de la publicitat exterior d’H&M. 

 
Segon. Contingut 

 
L'Ajuntament autoritza a blowUP media España, SA, que actua en nom i 

representació d’Arena Media Communications España, SA, empresa encarregada 
de la publicitat exterior d’H&M, la col·locació d'unes lones publicitàries segon el 
disseny, els colors, les mides, les característiques, els continguts i l’idioma o 
idiomes tal com figuren a les propostes, que s’adjunta com a annex 3.1 i 3.2.  

Aquesta lona es col·locarà a les bastides de les obres de restauració de les 
façanes de l’edifici ubicat al carrer de Santa Maria, 18/Volta dels Tamborets, 2, de 
Barcelona, obres que eliminaran qualsevol element, patologia o situació de risc, 
d’acord amb el que disposa l’article 42 de l’Ordenança Municipal dels Usos del 
Paisatge Urbà de la ciutat de Barcelona. S’adjunta com a annex 4 el document 
d’acreditació de l’estat de conservació i de seguretat dels elements exteriors dels 
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edificis de data 11 de juliol de 2014, on es reflecteixen alguns d’aquests elements 
de risc. S'adjunta com a annex 5 l'autorització de la propietat. 

Els missatges publicitaris hauran d’adequar-se en tot moment a la normativa 
aplicable en matèria de publicitat i per tant, restarà prohibida la publicitat que 
ofengui les institucions públiques, lesioni els drets de la persona o sigui contrària a 
les disposicions normatives. No s’admetrà en cap cas publicitat relacionada amb 
productes com l’alcohol o el tabac en els termes de la legislació vigent.  

Pel que fa a la il·luminació nocturna de la lona publicitària, s'haurà d'ajustar a 
allò que disposa la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC 3407, de 12 de juny 
de 2001) i l'Ordre del Ministeri de la Presidència PRE/22/11/2006, de 4 de juliol, 
per la qual es publica el calendari del període de l’hora d’estiu corresponent als 
anys 2012 a 2016 i, per tant, l'horari de la il·luminació nocturna durant l'any 2014 
serà el següent: 

• horari d’hivern: de l’1 de gener fins el 29 de març, ambdós inclosos, i 
del 26 d’octubre al 31 de desembre, ambdós inclosos, s'haurà d'apagar 
a les 23 hores. 

• horari d’estiu: del 30 de març al 25 d’octubre, ambdós inclosos, s'haurà 
d'apagar a les 24 hores 

En cas d'incompliment, i un cop fetes 3 advertències de forma fefaent, es 
donarà per caducada i sense efecte la present autorització, venint, l'empresa 
obligada al desmuntatge immediat de la instal·lació. 

En cap cas s’acceptaran il·luminacions disposades a la part inferior i laterals tant 
de la lona com de la bastida d'obra, per tal d'evitar la dispersió de llum i l'augment 
de contaminació lumínica zenital. I en aquest sentit, blowUP media España, SA es 
compromet a complir la normativa esmentada. 
 
Tercer. Termini 

 
El termini màxim de la present autorització paisatgística és d’un (1) mes a partir 

de la data de la seva col·locació. La primera lona publicitària romandrà exposada 
del 31 d’octubre fins al 6 de novembre i la segona, des del 7 fins al 30 de 
novembre de 2014. 

Aquest termini, que és improrrogable, no excedirà en cap cas la durada de les 
obres de restauració de les façanes de l’edifici ubicat al carrer de Santa Maria, 
18/Volta dels Tamborets, 2, de Barcelona, i està supeditat al compliment estricte 
dels assabentats núms. 3 i 4 de la compareixença de data 29 de juliol de 2014 que 
consta com a annex 6. 

En el cas d’incompliment d’aquesta condició, blowUP media España, SA, que 
actua en nom i representació d’Arena Media Communications España, SA, empresa 
encarregada de la publicitat exterior d’H&M, es compromet a retirar al seu càrrec 
la lona publicitària en 24 hores a requeriment d’aquest Institut del Paisatge Urbà i 
a no reclamar per aquest fet cap mena de devolució de la compensació 
paisatgística que figura al CONVENEN quart, ni indemnització, ni qualsevol altra 
despesa que d’aquest fet se’n derivi. 

Les obres de rehabilitació d’aquesta façana hauran d’estar iniciades en el 
moment d’aquesta col·locació. 

Per minimitzar i pacificar l’impacte paisatgístic de les lones publicitàries i 
aconseguir mantenir endreçat l’espai durant la intervenció a l’edifici, blowUP media 
España, SA, es compromet a cobrir les bastides d’obra de l’edifici de referència 
amb una lona mimètica durant el temps que hi hagi obra però no exposició de lona 
publicitària. Aquesta lona serà col·locada en un termini no inferior als (5) cinc dies 
de la retirada de la lona publicitària fins l’autorització d’un nou ús excepcional 
publicitari i/o fins al final de l’obra. Si s’escau, la lona mimètica podrà ser 
substituïda per una lona institucional.  

El cost de fabricació (sens perjudici de poder repercutir, totalment o 
parcialment, el seu cost a la propietat o a tercers), instal·lació, manteniment i 
desmuntatge de la lona mimètica, així com la responsabilitat civil, aniran a càrrec 
de blowUP media España, SA, tal i com s’han compromès les parts, en el 
assabentat núm. 7, a la compareixença de data 29 de juliol de 2014 (annex 6). 
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Mentre duri l’exposició d’aquesta lona, haurà de ser present el faldó identificatiu on 
s'hauran d'incloure els logos i els eslògans institucionals amb el text i les mides tal 
com s’especifica al punta “DESÈ.  Identificació i informació” 

L’incompliment de col·locar la lona mimètica en els terminis i situacions 
especificats impossibilitarà la continuïtat de la presència publicitària en el període 
de les obres en curs. 

 
Quart. Reparació de l'impacte paisatgístic: objecte 

 
L'Institut del Paisatge Urbà ha proposat blowUP media España, SA, que actua en 

nom i representació d’Arena Media Communications España, SA, empresa 
encarregada de la publicitat exterior d’H&M, la col·laboració amb el Pla de 
remodelació de parets mitgeres de la Ciutat, en concepte de reparació de l'impacte 
paisatgístic de l'ús excepcional del paisatge autoritzat  

blowUP media España, SA, ha acceptat aquesta proposta, i participarà en 
l’actuació esmentada aportant la quantitat de CINS MIL TRES-CENTS QUATRE 
EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (5.304,52€) IVA inclòs. 

 
Cinquè. Modificacions sobrevingudes en l'objecte 

 
Si per circumstàncies sobrevingudes que ho justifiquin, aquesta participació 

s'hagués de canviar de destinació, sense sobrepassar la xifra acordada i per a 
qualsevol altra actuació que reuneixi els requisits exigits per l'Ordenança dels usos 
del paisatge urbà, l'Institut del Paisatge Urbà ho comunicarà fefaentment a 
l'empresa col·laboradora a través de la persona que la representa en aquest 
conveni.  

Aquesta podrà optar per acceptar o rebutjar el canvi de destinació en el termini 
de vuit dies naturals des de la comunicació. 

 
Sisè. Abonament de les quantitats en què consisteix la reparació 

 
blowUP media España, SA, ingressarà, el mateix dia de la signatura d'aquest 

conveni, la quantitat pactada, corresponent a la reparació de l'impacte paisatgístic, 
en el compte corrent número ES08 2100 3000 1922 0163 3296 de La Caixa 
d'Estalvis i Pensions de Barcelona, de la qual és titular l'Institut del Paisatge Urbà, i 
en què es recullen les col·laboracions econòmiques i les aportacions dels 
patrocinadors. 

O bé en el moment de signatura del conveni blowUP media España, SA, aportarà 
una garantia del seu pagament. Aquesta garantia podrà ser en metàl·lic o amb 
pagarés amb venciment no superior a 60 dies. 

L'Institut del Paisatge Urbà emetrà un rebut detallant aquest ingrés i la seva 
finalitat.  

Qualsevol pagament relacionat amb aquesta participació haurà de comptar amb 
el vistiplau del director tècnic d'aquest Institut del Paisatge Urbà. 

 
Setè. Altres aportacions de l'empresa col·laboradora 

 
Com a contribució addicional a la millora del paisatge urbà blowUP media 

España, SA, finançarà una part del procés de restauració de les façanes de l’edifici 
ubicat al carrer de Santa Maria, 18/ Volta dels Tamborets, 2. Segons ens comunica 
blowUP media España, SA, aquesta aportació addicional està valorada en el 7% 
dels pressupostos de l’obra. 

Aquesta restauració haurà de contemplar les condicions particulars de la llicència 
d'obres emesa pel districte de Ciutat Vella amb data 16 d’octubre de 2012, de la 
qual s’ha concedit la corresponent pròrroga d’inici (annex 7), així com les 
condicions d’actuació de l’informe tècnic d'autorització paisatgística de data 24 de 
juliol de 2014 (annex 8), emès des de la Direcció Tècnica d'aquest Institut del 
Paisatge Urbà, tal i com s'han compromès les parts a la compareixença de data 29 
de juliol de 2014 (annex 6). 
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A més, s’haurà de complir el Pla de Treball de les esmentades obres proposat 
per l’empresa rehabilitadora, amb el corresponent vistiplau de la direcció 
facultativa de les obres (annex 9). 

 
Vuitè. Facultats municipals d'inspecció i control 

 
L'Institut del Paisatge Urbà farà les inspeccions necessàries per comprovar i 

valorar l'adequació a les condicions establertes en aquest conveni i en els seus 
annexos. 

L'ús excepcional del paisatge urbà no autoritzat o que no s'ajusti a les 
condicions imposades en l'autorització es considera falta molt greu i donarà lloc a 
una ordre de cessament i de desmuntatge a realitzar dins de les 24 hores següents 
al requeriment, en cas contrari, l’Institut del Paisatge Urbà, procedirà a l’execució 
subsidiària.  

L'Institut del Paisatge Urbà, en cas d'haver de procedir a la execució subsidiària 
de la retirada de la lona, repercutirà les despeses originades, així com de qualsevol 
altra despesa que d'aquest fet se'n derivi a blowUP media España, SA, que actua 
en nom i representació d’Arena Media Communications España, SA, empresa 
encarregada de la publicitat exterior d’H&M i sens perjudici de la incoació del 
corresponent expedient sancionador. 

 
Novè. Normes d’instal·lació i despeses 

 
El cost de fabricació, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la lona, així 

com la responsabilitat civil, aniran a càrrec de l'empresa col·laboradora. 
En les operacions de muntatge i desmuntatge s’assegurarà en tot moment 

l’acompliment de les mesures de prevenció de riscos laborals. 
El venciment del termini previst comportarà la finalització del dret a l'ús 

excepcional, i el seu titular restaurarà al seu càrrec i sense necessitat de ser 
requerit a l'efecte, la realitat física alterada, restituint el paisatge a la seva anterior 
condició, i comunicant-ho a l'Institut del Paisatge Urbà en el termini de set dies 
hàbils. L'empresa, d'altra banda, establirà les pòlisses d'assegurances 
corresponents que cobreixen els riscos d'accident i de responsabilitat civil enfront 
de terceres persones, per tot el temps de vigència de l'autorització.  

L'Ajuntament no assumeix cap responsabilitat a aquests efectes. 
Per motius de seguretat, es col·locarà en tota la superfície de la bastida un lona 

de protecció des de l’inici de l’obra fins a la finalització d’aquesta, a banda de les 
possibles lones publicitàries que es puguin instal·lar. Per garantir el total 
compliment a la normativa vigent s’adjunta certificació de la direcció facultativa pel 
que fa a la bastida tubular (annex 10) 

 
Desè. Identificació i informació 

 
L'empresa col·laboradora es compromet a incorporar en la lona publicitària un 

faldó informatiu/identificatiu d'aquesta col·laboració a la millora del paisatge urbà, 
on s'hauran d'incloure els logos i els eslògans institucionals amb el text i les mides 
que s'adjunten com a annex 11. 

Així mateix, en aquest faldó, s'inclourà la referència a la participació segons text 
facilitat per part d'aquest Institut del Paisatge Urbà, de forma que, el conjunt total 
ocupi tota l'amplada de la lona publicitària col·locada sobre bastida i amb una 
alçada de, com a mínim, un metro. 

 
Onzè. Comunicació 

 
L'Institut del Paisatge Urbà contribuirà també a la divulgació adequada 

d'aquesta col·laboració d’H&M, i ho farà en la Memòria d'Activitats. Amb aquesta 
finalitat, H&M, facilitarà els seus logos i/o eslògans a aquest Institut del Paisatge 
Urbà per tal de poder-ne fer la difusió adequada de tot allò que estigui relacionat 
amb la signatura d'aquest conveni i/o altres possibles campanyes/presentacions de 
l'Institut del Paisatge Urbà. 
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El present conveni de col·laboració es publicarà a la Gaseta Municipal i es 
comunicarà al Districte territorialment competent. 

 
En senyal d'acceptació i conformitat, els compareixents, en la qualitat amb què 

actuen, firmen aquest conveni en exemplar duplicat i a un sol efecte, en el lloc i 
data indicats en l’encapçalament. 

 
 
Per l'Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, el regidor-president, 

Antoni Vives i Tomàs. 
PER BLOWuP MEDIA ESPAÑA, SA, l’autoritzada, Silvia Ramón i Pujol. 
La secretaria delegada, Pilar Figueras de Diego. 
 

* * * 
 

Núm. 2235 
 
A la ciutat de Barcelona, el dia 30 d’octubre de 2014 
 

Reunits 
 
D'una part, l'Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs, regidor president de l'Institut 

Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, des d'ara l'Institut del Paisatge 
Urbà, amb NIF P-5890051E, càrrec per al qual va ser nomenat per Decret 
d'Alcaldia d’11 de juliol de 2011 i en ús de les facultats concedides per l’article 
5,2,h) dels Estatuts de l’Institut del Paisatge Urbà, aprovats pel Plenari del Consell 
Municipal en data 14 d’octubre de 2005, assistit en aquest acte per la Sra. Pilar 
Figueras de Diego, secretària delegada de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la 
Qualitat de Vida. 

De l'altra, la Sra. Virginia Cusi Navarro, amb DNI. 46223428-B, en representació 
de l'empresa Ginsa Electronic, SA, amb NIF A-08655797 i amb domicili social al 
carrer Atenas, 11, 08006 de Barcelona.  

 
Diuen 

 
1. L’empresa Ginsa Electronic, SA, que la Sra. Virginia Cusi Navarro representa, 

està autoritzada per Group M Publicidad Worldwide, SA, empresa encarregada de 
la publicitat exterior de SANTA LUCÍA, per gestionar els seus interessos davant 
d’aquesta Corporació Municipal (annex 1). 

 
2. Ginsa Electronic, SA, que actua en nom i representació de Group M Publicidad 

Worldwide, SA, encarregada de la publicitat exterior de SANTA LUCÍA, a 15 
d’octubre de 2014, ha formulat sol·licitud d'autorització d'ús excepcional del 
paisatge urbà mitjançant activitat publicitària des d'una propietat privada (annex 
2). 

 
3. L’Ajuntament de Barcelona, des de sempre, ha tingut la inquietud de 

solucionar els problemes sorgits en el paisatge urbà de la ciutat arran dels 
diferents canvis urbanístics que ha sofert la mateixa. Una de les distorsions més 
habituals és l’aparició de mitgeres, algunes de les quals estan destinades a 
perpetuar-se indefinidament. 

Això ha provocat que l’Ajuntament de Barcelona hagi buscat solucions en el 
marc d’una estratègia global de recuperació de la qualitat de la imatge urbana, 
fomentant l’agençament i adequació de les mateixes per a integrar-les en el 
paisatge al qual pertanyen. 

 
4. L’Institut del Paisatge Urbà ha tingut des de sempre la sensibilitat per 

reconduir aquestes discontinuïtats i ha impulsat diverses operacions amb aquesta 
finalitat, gestionades bé amb subvenció econòmica i assessorament professional; 
bé finançades des del patrocini d’espònsors privats. Així, l’Institut del Paisatge 
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Urbà, dins dels programes de recuperació de la qualitat de la imatge urbana i 
donant continuïtat a l’esperit d’integrar les mitgeres de la ciutat de Barcelona, vol 
encetar ara de nou un projecte per a l’adequació i agençament d’un seguit de 
mitgeres a diferents indrets de Barcelona. 

 
5. L'Ajuntament de Barcelona, per acord del Consell Plenari de data 27 de juny 

de 1997 va aprovar definitivament la creació de l'Institut del Paisatge Urbà i, entre 
altres finalitats, li va assenyalar competències per a col·laborar amb empreses i 
entitats en recerca d'espònsors i patrocinadors i formalitzar convenis i protocols, 
per al finançament d'obres, programes o serveis en benefici del paisatge urbà, de 
la imatge de la ciutat o de la qualitat de la vida urbana. 

L'Institut del Paisatge Urbà dins de les actuacions de millora del paisatge urbà 
vol promoure un Pla de remodelació de mitgeres de la ciutat, declarat mesura de 
govern el 19 d'abril de 2012 per la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 

L'ús excepcional del paisatge urbà requereix autorització municipal expressa a fi 
de controlar l'impacte paisatgístic.  

Així mateix, hauran d’adequar-se a la Llei 1/1998 de política lingüística en 
relació a l’ús normal del català en la publicitat a la via pública. El present conveni 
de col·laboració es realitza a l'empara del que es preveu per als usos excepcionals 
els articles 98 i següents de l'Ordenança dels usos del paisatge urbà de la ciutat de 
Barcelona, aprovada el 26 de març de 1999. Així les parts, 

 
Convenen 

 
Primer. Autorització paisatgística 

 
La signatura del present conveni de col·laboració porta implícita l'autorització 

paisatgística prevista a l'article 98 de l'Ordenança dels usos del paisatge urbà, en 
relació a l'ús excepcional sol·licitat per Ginsa Electronic, SA, que actua en nom i 
representació de Group M Publicidad Worldwide, SA, encarregada de la publicitat 
exterior de SANTA LUCÍA. 

 
Segon. Contingut 

 
L'Ajuntament autoritza a Ginsa Electronic, SA, que actua en nom i representació 

de Group M Publicidad Worldwide, SA, encarregada de la publicitat exterior de 
SANTA LUCÍA, la col·locació d'una lona publicitària segons el disseny, els colors, les 
mides, les característiques, els continguts i l’idioma o idiomes tal com figuren a la 
proposta, que s’adjunta com a annex 3.  

Aquesta lona es col·locarà a les bastides de les obres de restauració de les 
façanes de l’edifici ubicat al Passeig de Gràcia, 92, de Barcelona, obres que 
eliminaran qualsevol element, patologia o situació de risc, d’acord amb el que 
disposa l’article 42 de l’Ordenança Municipal dels Usos del Paisatge Urbà de la 
ciutat de Barcelona. S’adjunta com a annex 4 el document d’acreditació de l’estat 
de conservació i de seguretat dels elements exteriors dels edificis de data 15 de 
juny de 2013, on es reflecteixen alguns d’aquests elements de risc.  

S'adjunta com a annex 5 l'autorització de la propietat. 
Els missatges publicitaris hauran d’adequar-se en tot moment a la normativa 

aplicable en matèria de publicitat i per tant, restarà prohibida la publicitat que 
ofengui les institucions públiques, lesioni els drets de la persona o sigui contrària a 
les disposicions normatives. No s’admetrà en cap cas publicitat relacionada amb 
productes com l’alcohol o el tabac en els termes de la legislació vigent.  

Pel que fa a la il·luminació nocturna de la lona publicitària, s'haurà d'estar a allò 
que disposa la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC 3407, de 12 de juny 
de 2001) i l'Ordre del Ministeri de la Presidència PRE/22/11/2006, de 4 de juliol, 
per la què es publica el calendari del període de l’hora d’estiu corresponent als 
anys 2012 a 2016 i, per tant, l'horari de la il·luminació nocturna durant l'any 2014 
serà el següent: 
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• horari d’hivern: de l’1 de gener fins el 29 de març, ambdós inclosos, i 
del 26 d’octubre al 31 de desembre, ambdós inclosos, s'haurà d'apagar 
a les 23 hores. 

• horari d’estiu: del 30 de març al 25 d’octubre, ambdós inclosos, s'haurà 
d'apagar a les 24 hores 

En cas d'incompliment, i un cop fetes 3 advertències de forma fefaent, es 
donarà per caducada i sense efecte la present autorització, venint, l'empresa 
obligada al desmuntatge immediat de la instal·lació. 

En cap cas s’acceptaran il·luminacions disposades a la part inferior i laterals tant 
de la lona com de la bastida d'obra, per tal d'evitar la dispersió de llum i l'augment 
de contaminació lumínica zenital. 

 
I en aquest sentit, Ginsa Electronic, SA es compromet a complir la normativa 

esmentada. 
 

Tercer. Termini 
 
El termini màxim de la present autorització paisatgística és d’un (1) mes a partir 

de la data de la seva col·locació. La lona publicitària romandrà exposada del 31 
d’octubre al 30 de novembre de 2014. 

Aquest termini, que és improrrogable, no excedirà en cap cas la durada de les 
obres de restauració de les façanes de l’edifici ubicat al Passeig de Gràcia, 92, de 
Barcelona, i està supeditat al compliment estricte dels assabentats de la 
compareixença de data 28 de gener de 2014 que consta com a annex 6. 

En el cas d’incompliment d’aquesta condició, Ginsa Electronic, SA, que actua en 
nom i representació de Group M Publicidad Worldwide, SA, encarregada de la 
publicitat exterior de SANTA LUCÍA, es compromet a retirar al seu càrrec la lona 
publicitària en 24 hores a requeriment d’aquest Institut del Paisatge Urbà i a no 
reclamar per aquest fet cap mena de devolució de la compensació paisatgística que 
figura al CONVENEN quart, ni indemnització, ni qualsevol altra despesa que 
d’aquest fet se’n derivi. 

Les obres de rehabilitació d’aquesta façana hauran d’estar iniciades en el 
moment d’aquesta col·locació. 

Per mantenir endreçat l’espai mentre duri les diverses fases de la intervenció a 
la façana, les bastides es cobriran amb una lona mimètica segons la creativitat 
aprovada per l’Institut del Paisatge Urbà, la lona publicitària es col·locarà per 
sobre, segons les mides acordades amb una ocupació màxima del 25% de la 
superfície de la lona mimètica. En aquest sentit Ginsa Electrónic, SA (sens perjudici 
dels acords a tercers) es farà càrrec del cost de fabricació, instal·lació, 
manteniment en perfecte estat decòrum i desmuntatge de la lona, així com de la 
responsabilitat civil que aquesta actuació comporti tal i com s’han compromès les 
parts, en el assabentat núm. 6, a la compareixença de data 28 de gener de 2014 
(annex 6). 

L’incompliment de col·locar la lona mimètica en els terminis i situacions 
especificats impossibilitarà la continuïtat de la presència publicitària en el període 
de les obres en curs. 

La proposta del disseny de lona mimètica, així com el fet de col·locar publicitat 
segons les condicions i en els termes especificats ha estat degudament presentat a 
la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Ciutat de Barcelona, de data 18 
de desembre de 2013, un cop emès  dictamen serà degudament aportat a aquest 
Institut del Paisatge Urbà i traslladat pel seu coneixement i compliment a les parts 
implicades. 

 
Quart. Reparació de l'impacte paisatgístic: objecte 

 
L'Institut del Paisatge Urbà ha proposat Ginsa Electronic, SA, que actua en nom i 

representació de Group M Publicidad Worldwide, SA, encarregada de la publicitat 
exterior de SANTA LUCÍA, la col·laboració amb el Pla de remodelació de parets 
mitgeres de la Ciutat, en concepte de reparació de l'impacte paisatgístic de l'ús 
excepcional del paisatge autoritzat  
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Ginsa Electronic, SA, ha acceptat aquesta proposta, i participarà en l’actuació 
esmentada aportant la quantitat de QUINZE MIL QUATRE-CENTS TRETZE EUROS 
AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS (15.413,35€) IVA inclòs. 

 
Cinquè. Modificacions sobrevingudes en l'objecte 

 
Si per circumstàncies sobrevingudes que ho justifiquin, aquesta participació 

s'hagués de canviar de destinació, sense sobrepassar la xifra acordada i per a 
qualsevol altra actuació que reuneixi els requisits exigits per l'Ordenança dels usos 
del paisatge urbà, l'Institut del Paisatge Urbà ho comunicarà fefaentment a 
l'empresa col·laboradora a través de la persona que la representa en aquest 
conveni.  

Aquesta podrà optar per acceptar o rebutjar el canvi de destinació en el termini 
de vuit dies naturals des de la comunicació. 

 
Sisè. Abonament de les quantitats en què consisteix la reparació 

 
Ginsa Electronic, SA, ingressarà, el mateix dia de la signatura d'aquest conveni, 

la quantitat pactada, corresponent a la reparació de l'impacte paisatgístic, en el 
compte corrent número ES08 2100 3000 1922 0163 3296 de La Caixa d'Estalvis i 
Pensions de Barcelona, de la qual és titular l'Institut del Paisatge Urbà, i en què es 
recullen les col·laboracions econòmiques i les aportacions dels patrocinadors. 

O bé en el moment de signatura del conveni Ginsa Electronic, SA, aportarà una 
garantia del seu pagament. Aquesta garantia podrà ser en metàl·lic o amb pagarés 
amb venciment no superior a 60 dies. L'Institut del Paisatge Urbà emetrà un rebut 
detallant aquest ingrés i la seva finalitat.  

Qualsevol pagament relacionat amb aquesta participació haurà de comptar amb 
el vistiplau del director tècnic d'aquest Institut del Paisatge Urbà. 

 
Setè. Altres aportacions de l'empresa col·laboradora 

 
La finca ha estat designada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i es troba 

inclosa dins del vigent Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric Artístic de la 
ciutat de Barcelona i es troba dins del Pla de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i 
Catàleg del Districte 02, amb número de fitxa identificador 1527, núm. element 
173, núm. de parcel·la 0280150-017 nivell A/13a, CASA MILÀ, LA PEDRERA. Per 
aquest motiu, s’hauran de respectar els requisits indicats tant a l’informe tècnic 
adjunt com a la fitxa esmentada  

Aquesta restauració haurà de contemplar les condicions particulars de la llicència 
d'obres llicència d’obres núm. 02-2013LL39351 emesa pel districte de l’Eixample, 
amb data 19 de desembre de 2012, la qual ha estat degudament prorrogada 
(annex 7), així com les condicions d’actuació de l’informe tècnic d'autorització 
paisatgística de data 23 de gener de 2014 (annex 8), emès des de la Direcció 
Tècnica d'aquest Institut del Paisatge Urbà, tal i com s'han compromès les parts a 
la compareixença de data 28 de gener de 2014 (annex 6). 

A més, s’haurà de complir el Pla de Treball de les esmentades obres proposat 
per l’empresa rehabilitadora, amb el corresponent vistiplau de la direcció 
facultativa de les obres (annex 9). 

Com a aportació addicional a la millora del paisatge urbà Ginsa Electronic, SA, 
que actua en nom i representació de Group M Publicidad Worldwide, SA, 
encarregada de la publicitat exterior de SANTA LUCÍA, finançarà una part del 
procés de restauració de les façanes de l’edifici ubicat a la al Passeig de Gràcia, 92. 
Segons ens comunica Ginsa Electronic, SA, aquesta aportació addicional està 
valorada en el 8% dels pressupostos de l’obra. 

 
Vuitè. Facultats municipals d'inspecció i control 

 
L'Institut del Paisatge Urbà farà les inspeccions necessàries per comprovar i 

valorar l'adequació a les condicions establertes en aquest conveni i en els seus 
annexos. 
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L'ús excepcional del paisatge urbà no autoritzat o que no s'ajusti a les 
condicions imposades en l'autorització es considera falta molt greu i donarà lloc a 
una ordre de cessament i de desmuntatge a realitzar dins de les 24 hores següents 
al requeriment, en cas contrari, l’Institut del Paisatge Urbà, procedirà a l’execució 
subsidiària.  

L'Institut del Paisatge Urbà, en cas d'haver de procedir a la execució subsidiària 
de la retirada de la lona, repercutirà les despeses originades, així com de qualsevol 
altra despesa que d'aquest fet se'n derivi a Ginsa Electronic, SA, que actua en nom 
i representació de Group M Publicidad Worldwide, SA, encarregada de la publicitat 
exterior de SANTA LUCÍA i sens perjudici de la incoació del corresponent expedient 
sancionador. 

 
Novè. Normes d’instal·lació i despeses 

 
El cost de fabricació, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la lona, així 

com la responsabilitat civil, aniran a càrrec de l'empresa col·laboradora. 
En les operacions de muntatge i desmuntatge s’assegurarà en tot moment 

l’acompliment de les mesures de prevenció de riscos laborals. 
El venciment del termini previst comportarà la finalització del dret a l'ús 

excepcional, i el seu titular restaurarà al seu càrrec i sense necessitat de ser 
requerit a l'efecte, la realitat física alterada, restituint el paisatge a la seva anterior 
condició, i comunicant-ho a l'Institut del Paisatge Urbà en el termini de set dies 
hàbils. L'empresa, d'altra banda, establirà les pòlisses d'assegurances 
corresponents que cobreixen els riscos d'accident i de responsabilitat civil enfront 
de terceres persones, per tot el temps de vigència de l'autorització.  

L'Ajuntament no assumeix cap responsabilitat a aquests efectes. 
Per motius de seguretat, es col·locarà en tota la superfície de la bastida un lona 

de protecció des de l’inici de l’obra fins a la finalització d’aquesta, a banda de les 
possibles lones publicitàries que es puguin instal·lar 

 
Desè. Identificació i informació 

 
L'empresa col·laboradora es compromet a incorporar en la lona publicitària un 

faldó informatiu/identificatiu d'aquesta col·laboració a la millora del paisatge urbà, 
on s'hauran d'incloure els logos i els eslògans institucionals amb el text i les mides 
que s'adjunten com a annex 10. 

Així mateix, en aquest faldó, s'inclourà la referència a la participació segons text 
facilitat per part d'aquest Institut del Paisatge Urbà, de forma que, el conjunt total 
ocupi tota l'amplada de la lona publicitària col·locada sobre bastida i amb una 
alçada de, com a mínim, un metro. 

 
Onzè. Comunicació 

 
L'Institut del Paisatge Urbà contribuirà també a la divulgació adequada 

d'aquesta col·laboració de SANTA LUCÍA, i ho farà en la Memòria d'Activitats. Amb 
aquesta finalitat, SANTA LUCÍA, facilitarà els seus logos i/o eslògans a aquest 
Institut del Paisatge Urbà per tal de poder-ne fer la difusió adequada de tot allò 
que estigui relacionat amb la signatura d'aquest conveni i/o altres possibles 
campanyes/presentacions de l'Institut del Paisatge Urbà. 

El present conveni de col·laboració es publicarà a la Gaseta Municipal i es 
comunicarà al Districte territorialment competent. 

En senyal d'acceptació i conformitat, els compareixents, en la qualitat amb què 
actuen, firmen aquest conveni en exemplar duplicat i a un sol efecte, en el lloc i 
data indicats en l’encapçalament. 

 
Per l'Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, el regidor-president, 

Antoni Vives i Tomàs. 
Per GINSA ELECTRÒNIC, SA, la representant, Virginia Cusí Navarro. 
La secretaria delegada, Pilar Figueras de Diego. 

* * * 
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Núm. 2236 

 
 

A Barcelona, 31 d’octubre de 2014 
 

Reunits 
 
D'una part, l'Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs, regidor president de l'Institut 

Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, des d'ara l'Institut del Paisatge 
Urbà, amb NIF P-5890051E, càrrec per al qual va ser nomenat per Decret 
d'Alcaldia d’11 de juliol de 2011 i en ús de les facultats concedides per l’article 
5,2,h) dels Estatuts de l’Institut del Paisatge Urbà, aprovats pel Plenari del Consell 
Municipal en data 14 d’octubre de 2005, assistit en aquest acte per la Sra. Pilar 
Figueras de Diego, secretària delegada de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la 
Qualitat de Vida. 

De l’altra, la Sra. Laura Lozano i Simó, amb DNI 38124259-B, degudament 
autoritzada per aquest acte pel Sr. Joaquin Verona-Martínez amb núm. de DNI 
46221288-M, president de l’empresa Verona Comunicación, SA, amb NIF A-
58080839 i amb domicili social a l’avinguda Diagonal, 618, 6è CD, 08021 de 
Barcelona. 

 
Diuen 

 
1. L’empresa Verona Comunicación, SA, que el Sr. Joaquín Verona-Martínez 

Humet representa, està autoritzada per Omnicom Media Group, SL, empresa 
encarregada de la publicitat exterior d’APPLE, per gestionar els seus interessos 
davant d’aquesta Corporació Municipal (annex 1). 

 
2. Verona Comunicación, SA, que actua en nom d’Omnicom Media Group, SL, 

empresa encarregada de la publicitat exterior d’APPLE, en data 13 d’octubre de 
2014, ha formulat una sol·licitud d'autorització d'ús excepcional del paisatge urbà 
mitjançant activitat publicitària des d'una propietat privada (annex 2). 

 
3. L’Ajuntament de Barcelona, des de sempre, ha tingut la inquietud de 

solucionar els problemes sorgits en el paisatge urbà de la ciutat arran dels 
diferents canvis urbanístics que aquesta ha sofert. Una de les distorsions més 
habituals és l’aparició de mitgeres, algunes de les quals estan destinades a 
perpetuar-se indefinidament. 

Això ha provocat que l’Ajuntament de Barcelona hagi buscat solucions en el 
marc d’una estratègia global de recuperació de la qualitat de la imatge urbana, 
fomentant l’agençament i adequació d’aquestes per integrar-les en el paisatge al 
qual pertanyen. 

 
4. L’Institut del Paisatge Urbà ha tingut des de sempre la sensibilitat per 

reconduir aquestes discontinuïtats i ha impulsat diverses operacions amb aquesta 
finalitat, gestionades amb subvenció econòmica i assessorament professional; bé 
finançades des del patrocini de patrocinadors privats. Així, l’Institut del Paisatge 
Urbà, dins dels programes de recuperació de la qualitat de la imatge urbana i 
donant continuïtat a l’esperit d’integrar les mitgeres de la ciutat de Barcelona, vol 
encetar ara de nou un projecte per a l’adequació i agençament d’un seguit de 
mitgeres a diferents indrets de Barcelona. 

 
5. L'Ajuntament de Barcelona, per acord del Consell Plenari de data 27 de juny 

de 1997, va aprovar definitivament la creació de l'Institut del Paisatge Urbà i, 
entre altres finalitats, li va assenyalar competències per col·laborar amb empreses 
i entitats en recerca de patrocinadors i formalitzar convenis i protocols, per al 
finançament d'obres, programes o serveis en benefici del paisatge urbà, de la 
imatge de la ciutat o de la qualitat de la vida urbana. 
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L'Institut del Paisatge Urbà dins de les actuacions de millora del paisatge urbà 
vol promoure un Pla de remodelació de mitgeres de la ciutat, declarat mesura de 
govern el 19 d'abril de 2012 per la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 

L'ús excepcional del paisatge urbà requereix autorització municipal expressa a fi 
de controlar l'impacte paisatgístic. Així mateix, hauran d’adequar-se a la Llei 
1/1998 de política lingüística en relació a l’ús normal del català en la publicitat a la 
via pública. El present conveni de col·laboració es realitza a l'empara del que es 
preveu per als usos excepcionals els articles 98 i següents de l'Ordenança dels 
usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona, aprovada el 26 de març de 1999. 
Així les parts, 

 
Convenen  

 
Primer. Autorització paisatgística 

 
La signatura del present conveni de col·laboració porta implícita l'autorització 

paisatgística prevista a l'article 98 de l'Ordenança dels usos del paisatge urbà, en 
relació a l'ús excepcional sol·licitat per Verona Comunicación, SA, que actua en 
nom d’Omnicom Media Group, SL, encarregada de la publicitat exterior d’APPLE. 

 
Segon. Contingut 

 
L'Ajuntament autoritza Verona Comunicación, SA, que actua en nom d’Omnicom 

Media Group, SL, encarregada de la publicitat exterior d’APPLE, la col·locació d'una 
lona publicitària segons el disseny, els colors, les mides, les característiques, els 
continguts i l’idioma o els idiomes que figuren a la proposta, que s’adjunta com a 
annex 3. 

Aquesta lona es col·locarà a les bastides de les obres de restauració de les 
façanes de l’edifici ubicat a La Rambla, 75, de Barcelona, obres que eliminaran 
qualsevol element, patologia o situació de risc, d’acord amb el que disposa l’article 
42 de l’Ordenança municipal dels usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona. 
S’adjunta com a annex 4 el document d’acreditació de l’estat de conservació i de 
seguretat dels elements exteriors dels edificis de data 26 de setembre de 2014, on 
es reflecteixen alguns d’aquests elements de risc.  

S'adjunta com a annex 5, l'autorització de la propietat. 
Els missatges publicitaris hauran d’adequar-se en tot moment a la normativa 

aplicable en matèria de publicitat i, per tant, restarà prohibida la publicitat que 
ofengui les institucions públiques, lesioni els drets de la persona o sigui contrària a 
les disposicions normatives. No s’admetrà en cap cas publicitat relacionada amb 
productes com l’alcohol o el tabac en els termes de la legislació vigent.  

Pel que fa a la il·luminació nocturna de la lona publicitària, s'haurà d'ajustar a 
allò que disposa la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC 3407, de 12 de juny 
de 2001) i l'Ordre del Ministeri de la Presidència PRE/22/11/2006, de 4 de juliol, 
per la qual es publica el calendari del període de l’hora d’estiu corresponent als 
anys 2012 a 2016 i, per tant, l'horari de la il·luminació nocturna durant l'any 2014 
serà el següent: 

• horari d’hivern: de l’1 de gener fins el 29 de març, ambdós inclosos, i 
del 26 d’octubre al 31 de desembre, ambdós inclosos, s'haurà d'apagar 
a les 23 hores. 

• horari d’estiu: del 30 de març al 25 d’octubre, ambdós inclosos, s'haurà 
d'apagar a les 24 hores 

En cap cas s’acceptaran il·luminacions disposades a la part inferior i els laterals 
tant de la lona com de la bastida d'obra, per tal d'evitar la dispersió de llum i 
l'augment de contaminació lumínica zenital. En cas d’incompliment d’aquestes 
condicions, es donarà per caducada i sense efecte la present autorització i 
l’empresa estarà obligada a desmuntar immediatament la instal·lació.  

A aquests efectes, l’Institut de Paisatge Urbà haurà de comunicar fefaentment 
l’incompliment que haurà d’esmenar-se en un termini de 48 hores des de la 
recepció de la notificació. I en aquest sentit, Verona Comunicación, SA, que actua 
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en nom d’Omnicom Media Group, SL, encarregada de la publicitat exterior d’APPLE, 
es compromet a complir la normativa esmentada. 

 
Tercer. Termini 

 
El termini màxim de la present autorització paisatgística és d’un (1) mes a partir 

de la data de la seva col·locació. La lona publicitària romandrà exposada del 3 de 
novembre fins al 2 de setembre de 2014. Aquest termini, que és improrrogable, no 
excedirà en cap cas la durada de les obres de restauració de les façanes de l’edifici 
ubicat a La Rambla, 75, i està supeditat al compliment estricte dels assabentats 
núms. 3 i 4 de la compareixença de data 31 d’octubre de 2014, que consta com a 
annex 6. 

En el cas d’incompliment d’aquesta condició, Verona Comunicación, SA, que 
actua en nom d’Omnicom Media Group, SL, encarregada de la publicitat exterior 
d’APPLE, es compromet a retirar al seu càrrec la lona publicitària en 24 hores a 
requeriment d’aquest Institut del Paisatge Urbà i a no reclamar per aquest fet cap 
mena de devolució de la compensació paisatgística que figura al CONVENEN quart, 
ni indemnització, ni qualsevol altra despesa que d’aquest fet se’n derivi. 

Les obres de rehabilitació d’aquesta façana hauran d’estar iniciades en el 
moment d’aquesta col·locació. 

Per minimitzar i pacificar l’impacte paisatgístic de les lones publicitàries i 
aconseguir mantenir endreçat l’espai durant la intervenció a l’edifici, Verona 
Comunicación, SA, es compromet a cobrir les bastides d’obra de l’edifici de 
referència amb una lona mimètica durant el temps que hi hagi obra però no 
exposició de lona publicitària. 

El cost de fabricació (sens perjudici de poder repercutir, totalment o 
parcialment, el seu cost a tercers), la instal·lació, el manteniment i el desmuntatge 
de la lona mimètica, així com la responsabilitat civil, aniran a càrrec de Verona 
Comunicación, SA, tal i com s’han compromès les parts, en el assabentat núm. 7, 
a la compareixença de data 31 d’octubre de 2014 (annex 6). Mentre duri 
l’exposició d’aquesta lona, haurà de ser present el faldó identificatiu on s'hauran 
d'incloure els logos i els eslògans institucionals amb el text i les mides tal com 
s’especifica al punta “DESÈ.  Identificació i informació” 

L’incompliment de col·locar la lona mimètica en els terminis i situacions 
especificats impossibilitarà la continuïtat de la presència publicitària en el període 
de les obres en curs. 

 
Quart. Reparació de l'impacte paisatgístic: objecte 

 
L'Institut del Paisatge Urbà ha proposat a Verona Comunicación, SA, que actua 

en nom d’Omnicom Media Group, SL, empresa encarregada de la publicitat exterior 
d’APPLE, la col·laboració amb el Pla de recuperació de mitgeres de la ciutat, en 
concepte de reparació de l'impacte paisatgístic de l'ús excepcional del paisatge 
autoritzat. 

Verona Comunicación, SA ha acceptat aquesta proposta, i participarà en 
l’actuació esmentada aportant la quantitat de VUIT MIL QUATRE-CENTS 
VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS (8.486,38€), IVA inclòs. 

 
Cinquè. Modificacions sobrevingudes en l'objecte 

 
Si per circumstàncies sobrevingudes que ho justifiquin, aquesta participació s'ha 

de canviar de destinació, sense sobrepassar la xifra acordada i per a qualsevol 
altra actuació que reuneixi els requisits exigits per l'Ordenança dels usos del 
paisatge urbà, l'Institut del Paisatge Urbà ho comunicarà fefaentment a l'empresa 
col·laboradora a través de la persona que la representa en aquest conveni. 
Aquesta podrà optar per acceptar o rebutjar el canvi de destinació en el termini de 
vuit dies naturals des de la comunicació. 
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Sisè. Abonament de les quantitats en què consisteix la reparació 
 
Verona Comunicación, SA, ingressarà el dia de la signatura d'aquest conveni la 

quantitat pactada, corresponent a la reparació de l'impacte paisatgístic, en el 
compte corrent número ES08 2100 3000 1922 0163 3296 de La Caixa d'Estalvis i 
Pensions de Barcelona, de la qual és titular l'Institut del Paisatge Urbà, i en què es 
recullen les col·laboracions econòmiques i les aportacions dels patrocinadors. 

L'Institut del Paisatge Urbà emetrà un rebut que detallarà aquest ingrés i la seva 
finalitat. Qualsevol pagament relacionat amb aquesta participació haurà de 
comptar amb el vistiplau del director tècnic d'aquest Institut del Paisatge Urbà. 

 
Setè. Altres aportacions de l'empresa col·laboradora 

 
Com a contribució addicional a la millora del paisatge urbà Verona 

Comunicación, SA, finançarà una part del procés de restauració de les façanes de 
l’edifici ubicat a La Rambla, 75, ateses les condicions econòmiques convingudes 
entre les parts. Segons ens comunica Verona Comunicación, SA, aquesta aportació 
addicional està valorada en el 24,72% dels pressupostos de l’obra 

Aquesta restauració s’haurà d’ajustar ales condicions particulars de la llicència 
d’obres en règim de comunicat núm. 01-2014LL35947, emesa amb data 29 
d’octubre de 2014 pel districte de Ciutat Vella (annex 7), així com a les condicions 
d’actuació de l’informe tècnic d'autorització paisatgística de data 23 d’octubre de 
2014, emès des de la Direcció Tècnica d'aquest Institut del Paisatge Urbà (annex 
8), tal i com s'han compromès les parts en la compareixença de data 31 d’octubre 
de 2014 (annex 6). 

A més, s’haurà de complir el Pla de Treball de les obres esmentades proposat 
per l’empresa rehabilitadora, amb el corresponent vistiplau de la direcció 
facultativa de les obres (annex 9). 

 
Vuitè. Facultats municipals d'inspecció i control 

 
L'Institut del Paisatge Urbà farà les inspeccions necessàries per comprovar i 

valorar l'adequació a les condicions establertes en aquest conveni i en els seus 
annexos. L'ús excepcional del paisatge urbà no autoritzat o que no s'ajusti a les 
condicions imposades en l'autorització es considera falta molt greu i donarà lloc a 
una ordre de cessament i de desmuntatge que s’haurà de complir dins de les 24 
hores següents al requeriment; en cas contrari, l’Institut del Paisatge Urbà, 
procedirà a l’execució subsidiària. 

L'Institut del Paisatge Urbà, en cas d'haver de procedir a l’execució subsidiària 
de la retirada de la lona, repercutirà les despeses originades, així com de qualsevol 
altra despesa que es derivi d'aquest fet a Verona Comunicación, SA, que actua en 
nom d’Omnicom Media Group, SL, empresa encarregada de la publicitat exterior 
d’APPLE, i sens perjudici de la incoació de l’expedient sancionador corresponent. 

 
Novè. Normes d’instal·lació i despeses 

 
El cost de fabricació, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la lona, així 

com la responsabilitat civil, aniran a càrrec de l'empresa col·laboradora. En les 
operacions de muntatge i desmuntatge s’assegurarà en tot moment l’acompliment 
de les mesures de prevenció de riscos laborals. 

El venciment del termini previst comportarà la finalització del dret a l'ús 
excepcional, i el seu titular haurà de restaurar al seu càrrec i sense necessitat de 
ser requerit a l'efecte la realitat física alterada, restituint el paisatge a la seva 
condició anterior, i ho haurà de  comunicar a l'Institut del Paisatge Urbà en el 
termini de set dies hàbils.  

L'empresa, d'altra banda, establirà les pòlisses d'assegurances corresponents 
que cobreixen els riscos d'accident i de responsabilitat civil enfront de terceres 
persones, per tot el temps de vigència de l'autorització. L'Ajuntament no assumeix 
cap responsabilitat a aquests efectes. 
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Per motius de seguretat, es col·locarà en tota la superfície de la bastida un lona 
de protecció des de l’inici de l’obra fins a la finalització d’aquesta, a banda de les 
possibles lones publicitàries que es puguin instal·lar. Per garantir el total 
compliment a la normativa vigent s’adjunta certificació de la direcció facultativa pel 
que fa a la bastida tubular (annex 10) 

 
Desè. Identificació i informació 

 
L'empresa col·laboradora es compromet a incorporar en la lona publicitària un 

faldó informatiu/identificatiu d'aquesta col·laboració a la millora del paisatge urbà, 
on s'hauran d'incloure els logos i els eslògans institucionals amb el text i les mides 
que s'adjunten com a annex 11. 

Així mateix, en aquest faldó, s'inclourà la referència a la participació segons el 
text facilitat per part d'aquest Institut del Paisatge Urbà, de forma que el conjunt 
total ocupi tota l'amplada de la lona publicitària col·locada sobre bastida i amb una 
alçada de, com a mínim, un metro. 

 
Onzè. Comunicació 

 
L'Institut del Paisatge Urbà contribuirà també a la divulgació adequada 

d'aquesta col·laboració d’APPLE, i ho farà en la Memòria d'Activitats. Amb aquesta 
finalitat, APPLE facilitarà els seus logos i/o eslògans a aquest Institut del Paisatge 
Urbà per tal de poder fer la difusió adequada de tot allò que estigui relacionat amb 
la signatura d'aquest conveni i/o altres possibles campanyes/presentacions de 
l'Institut del Paisatge Urbà. 

El present conveni de col·laboració es publicarà a la Gaseta Municipal i es 
comunicarà al districte territorialment competent. 

 
I en prova de conformitat, signen aquest document per duplicat en el lloc i la 

data indicats en l'encapçalament. 
 
Per l'Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, el regidor-president, 

Antoni Vives i Tomàs. 
Per VERONA COMUNICACIÓN, SA, l’autoritzada, Laura Lozano i Simó. 
La secretaria delegada, Pilar Figueras de Diego. 
 

* * * 
 

Núm. 2237 
 
 

A Barcelona, 31 d’octubre de 2014 
 

Reunits 
 
D'una part, l'Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs, regidor president de l'Institut 

Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, des d'ara l'Institut del Paisatge 
Urbà, amb NIF P-5890051E, càrrec per al qual va ser nomenat per Decret 
d'Alcaldia d’11 de juliol de 2011 i en ús de les facultats concedides per l’article 
5,2,h) dels Estatuts de l’Institut del Paisatge Urbà, aprovats pel Plenari del Consell 
Municipal en data 14 d’octubre de 2005, assistit en aquest acte per la Sra. Pilar 
Figueras de Diego, secretària delegada de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la 
Qualitat de Vida. 

De l'altra, el Sr. Michael Gumz amb NIE núm. X-3631417-Q, degudament 
autoritzat per aquest acte pel Sr. Erminio Deodato, amb NIE 7022690-P, 
administrador-gerent de IBERDEFI, SL, amb NIF B-79071965 i amb domicili social 
al carrer Luis Díaz Cobeña, 6, 28033 de Madrid. 
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Diuen  
 
1. L’empresa Iberdefi, SL, que el Sr. Michael Gumz representa, està autoritzada 

per Omnicom Media Group, SL, empresa encarregada de la publicitat exterior 
d’APPLE, per gestionar els seus interessos davant d’aquesta Corporació Municipal 
(annex 1). 

 
2. Iberdefi, SL, que actua en nom d’Omnicom Media Group, SL, empresa 

encarregada de la publicitat exterior d’APPLE, en data 30 de setembre de 2014, ha 
formulat una sol·licitud d'autorització d'ús excepcional del paisatge urbà mitjançant 
activitat publicitària des d'una propietat privada (annex 2). 

 
3. L’Ajuntament de Barcelona, des de sempre, ha tingut la inquietud de 

solucionar els problemes sorgits en el paisatge urbà de la ciutat arran dels 
diferents canvis urbanístics que aquesta ha sofert. Una de les distorsions més 
habituals és l’aparició de mitgeres, algunes de les quals estan destinades a 
perpetuar-se indefinidament. 

Això ha provocat que l’Ajuntament de Barcelona hagi buscat solucions en el 
marc d’una estratègia global de recuperació de la qualitat de la imatge urbana, 
fomentant l’agençament i adequació d’aquestes per integrar-les en el paisatge al 
qual pertanyen. 

 
4. L’Institut del Paisatge Urbà ha tingut des de sempre la sensibilitat per 

reconduir aquestes discontinuïtats i ha impulsat diverses operacions amb aquesta 
finalitat, gestionades amb subvenció econòmica i assessorament professional; bé 
finançades des del patrocini de patrocinadors privats. Així, l’Institut del Paisatge 
Urbà, dins dels programes de recuperació de la qualitat de la imatge urbana i 
donant continuïtat a l’esperit d’integrar les mitgeres de la ciutat de Barcelona, vol 
encetar ara de nou un projecte per a l’adequació i agençament d’un seguit de 
mitgeres a diferents indrets de Barcelona. 

 
5. L'Ajuntament de Barcelona, per acord del Consell Plenari de data 27 de juny 

de 1997, va aprovar definitivament la creació de l'Institut del Paisatge Urbà i, 
entre altres finalitats, li va assenyalar competències per col·laborar amb empreses 
i entitats en recerca de patrocinadors i formalitzar convenis i protocols, per al 
finançament d'obres, programes o serveis en benefici del paisatge urbà, de la 
imatge de la ciutat o de la qualitat de la vida urbana. 

L'Institut del Paisatge Urbà dins de les actuacions de millora del paisatge urbà 
vol promoure un Pla de remodelació de mitgeres de la ciutat, declarat mesura de 
govern el 19 d'abril de 2012 per la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 

L'ús excepcional del paisatge urbà requereix autorització municipal expressa a fi 
de controlar l'impacte paisatgístic. Així mateix, hauran d’adequar-se a la Llei 
1/1998 de política lingüística en relació a l’ús normal del català en la publicitat a la 
via pública. El present conveni de col·laboració es realitza a l'empara del que es 
preveu per als usos excepcionals els articles 98 i següents de l'Ordenança dels 
usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona, aprovada el 26 de març de 1999. 
Així les parts, 

 
Convenen  

 
Primer. Autorització paisatgística 

 
La signatura del present conveni de col·laboració porta implícita l'autorització 

paisatgística prevista a l'article 98 de l'Ordenança dels usos del paisatge urbà, en 
relació a l'ús excepcional sol·licitat per Iberdefi, SL, que actua en nom d’Omnicom 
Media Group, SL, empresa encarregada de la publicitat exterior d’APPLE. 
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Segon. Contingut 
 
L'Ajuntament autoritza Iberdefi, SL, que actua en nom d’Omnicom Media Group, 

SL, empresa encarregada de la publicitat exterior d’APPLE, la col·locació d'una lona 
publicitària segons el disseny, els colors, les mides, les característiques, els 
continguts i l’idioma o els idiomes que figuren a la proposta, que s’adjunta com a 
annex 3. 

Aquesta lona es col·locarà a les bastides de les obres de restauració de les 
façanes de l’edifici ubicat al Passeig de Gràcia, 32, de Barcelona, obres que 
eliminaran qualsevol element, patologia o situació de risc, d’acord amb el que 
disposa l’article 42 de l’Ordenança municipal dels usos del paisatge urbà de la 
ciutat de Barcelona. S’adjunta com a annex 4 el document d’acreditació de l’estat 
de conservació i de seguretat dels elements exteriors dels edificis de data 1 
d’octubre de 2014, on es reflecteixen alguns d’aquests elements de risc. 

S'adjunta com a annex 5, l'autorització de la propietat. 
Els missatges publicitaris hauran d’adequar-se en tot moment a la normativa 

aplicable en matèria de publicitat i, per tant, restarà prohibida la publicitat que 
ofengui les institucions públiques, lesioni els drets de la persona o sigui contrària a 
les disposicions normatives. No s’admetrà en cap cas publicitat relacionada amb 
productes com l’alcohol o el tabac en els termes de la legislació vigent.  

Pel que fa a la il·luminació nocturna de la lona publicitària, s'haurà d'ajustar a 
allò que disposa la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC 3407, de 12 de juny 
de 2001) i l'Ordre del Ministeri de la Presidència PRE/22/11/2006, de 4 de juliol, 
per la qual es publica el calendari del període de l’hora d’estiu corresponent als 
anys 2012 a 2016 i, per tant, l'horari de la il·luminació nocturna durant l'any 2014 
serà el següent: 

• horari d’hivern: de l’1 de gener fins el 29 de març, ambdós inclosos, i 
del 26 d’octubre al 31 de desembre, ambdós inclosos, s'haurà d'apagar 
a les 23 hores. 

• horari d’estiu: del 30 de març al 25 d’octubre, ambdós inclosos, s'haurà 
d'apagar a les 24 hores 

En cap cas s’acceptaran il·luminacions disposades a la part inferior i els laterals 
tant de la lona com de la bastida d'obra, per tal d'evitar la dispersió de llum i 
l'augment de contaminació lumínica zenital. En cas d’incompliment d’aquestes 
condicions, es donarà per caducada i sense efecte la present autorització i 
l’empresa estarà obligada a desmuntar immediatament la instal·lació.  

A aquests efectes, l’Institut de Paisatge Urbà haurà de comunicar fefaentment 
l’incompliment que haurà d’esmenar-se en un termini de 48 hores des de la 
recepció de la notificació. I en aquest sentit, Iberdefi, SL, que actua en nom 
d’Omnicom Media Group, SL, empresa encarregada de la publicitat exterior 
d’APPLE, es compromet a complir la normativa esmentada. 

 
Tercer. Termini 

 
El termini màxim de la present autorització paisatgística és d’un (1) mes a partir 

de la data de la seva col·locació. La lona publicitària romandrà exposada del 3 de 
novembre fins al 2 de desembre de 2014. Aquest termini, que és improrrogable, 
no excedirà en cap cas la durada de les obres de restauració de les façanes de 
l’edifici ubicat al Passeig de Gràcia, 32, i està supeditat al compliment estricte dels 
assabentats núms. 3 i 4 de la compareixença de data 31 d’octubre de 2014, que 
consta com a annex 6. 

En el cas d’incompliment d’aquesta condició, Iberdefi, SL, que actua en nom 
d’Omnicom Media Group, SL, encarregada de la publicitat exterior d’APPLE, es 
compromet a retirar al seu càrrec la lona publicitària en 24 hores a requeriment 
d’aquest Institut del Paisatge Urbà i a no reclamar per aquest fet cap mena de 
devolució de la compensació paisatgística que figura al CONVENEN quart, ni 
indemnització, ni qualsevol altra despesa que d’aquest fet se’n derivi. 

Les obres de rehabilitació d’aquesta façana hauran d’estar iniciades en el 
moment d’aquesta col·locació. 
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Per minimitzar i pacificar l’impacte paisatgístic de les lones publicitàries i 
aconseguir mantenir endreçat l’espai durant la intervenció a l’edifici, Iberdefi, SL, 
es compromet a cobrir les bastides d’obra de l’edifici de referència amb una lona 
mimètica durant el temps que hi hagi obra però no exposició de lona publicitària. 

El cost de fabricació (sens perjudici de poder repercutir, totalment o 
parcialment, el seu cost a tercers), la instal·lació, el manteniment i el desmuntatge 
de la lona mimètica, així com la responsabilitat civil, aniran a càrrec de Iberdefi, 
SL, tal i com s’han compromès les parts, en el assabentat núm. 7, a la 
compareixença de data 31 d’octubre de 2014 (annex 6). Mentre duri l’exposició 
d’aquesta lona, haurà de ser present el faldó identificatiu on s'hauran d'incloure els 
logos i els eslògans institucionals amb el text i les mides tal com s’especifica al 
punta “DESÈ.  Identificació i informació” 

L’incompliment de col·locar la lona mimètica en els terminis i situacions 
especificats impossibilitarà la continuïtat de la presència publicitària en el període 
de les obres en curs. 

 
Quart. Reparació de l'impacte paisatgístic: objecte 

 
L'Institut del Paisatge Urbà ha proposat a Iberdefi, SL, que actua en nom 

d’Omnicom Media Group, SL, empresa encarregada de la publicitat exterior 
d’APPLE, la col·laboració amb el Pla de recuperació de mitgeres de la ciutat, en 
concepte de reparació de l'impacte paisatgístic de l'ús excepcional del paisatge 
autoritzat. 

Iberdefi, SL ha acceptat aquesta proposta, i participarà en l’actuació esmentada 
aportant la quantitat de TRETZE MIL SIS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB 
TRENTA-VUIT CÈNTIMS (13.639,38€), IVA inclòs. 

 
Cinquè. Modificacions sobrevingudes en l'objecte 

 
Si per circumstàncies sobrevingudes que ho justifiquin, aquesta participació s'ha 

de canviar de destinació, sense sobrepassar la xifra acordada i per a qualsevol 
altra actuació que reuneixi els requisits exigits per l'Ordenança dels usos del 
paisatge urbà, l'Institut del Paisatge Urbà ho comunicarà fefaentment a l'empresa 
col·laboradora a través de la persona que la representa en aquest conveni. 
Aquesta podrà optar per acceptar o rebutjar el canvi de destinació en el termini de 
vuit dies naturals des de la comunicació. 

 
Sisè. Abonament de les quantitats en què consisteix la reparació 

 
Iberdefi, SL, ingressarà el dia de la signatura d'aquest conveni la quantitat 

pactada, corresponent a la reparació de l'impacte paisatgístic, en el compte corrent 
número ES08 2100 3000 1922 0163 3296 de La Caixa d'Estalvis i Pensions de 
Barcelona, de la qual és titular l'Institut del Paisatge Urbà, i en què es recullen les 
col·laboracions econòmiques i les aportacions dels patrocinadors. 

L'Institut del Paisatge Urbà emetrà un rebut que detallarà aquest ingrés i la seva 
finalitat. Qualsevol pagament relacionat amb aquesta participació haurà de 
comptar amb el vistiplau del director tècnic d'aquest Institut del Paisatge Urbà. 

 
Setè. Altres aportacions de l'empresa col·laboradora 

 
Com a aportació addicional a la millora del paisatge urbà Iberdefi, SL, finançarà 

una part del procés de restauració de les façanes de l’edifici ubicat al Passeig de 
Gràcia, 32. Segons ens comunica Iberdefi, SL, aquesta aportació addicional està 
valorada en el 20% dels pressupostos de l’obra. 

Aquesta restauració s’haurà d’ajustar ales condicions particulars de la llicència 
d’obres en règim de comunicat núm. 02-2014CD33104, emesa amb data 29 
d’octubre de 2014 pel districte de l’Eixample, (annex 7), així com a les condicions 
d’actuació de l’informe tècnic d'autorització paisatgística de data 29 d’octubre de 
2014, emès des de la Direcció Tècnica d'aquest Institut del Paisatge Urbà (annex 
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8), tal i com s'han compromès les parts en la compareixença de data 31 d’octubre 
de 2014 (annex 6). 

A més, s’haurà de complir el Pla de Treball de les obres esmentades proposat 
per l’empresa rehabilitadora, amb el corresponent vistiplau de la direcció 
facultativa de les obres (annex 9). 

 
Vuitè. Facultats municipals d'inspecció i control 

 
L'Institut del Paisatge Urbà farà les inspeccions necessàries per comprovar i 

valorar l'adequació a les condicions establertes en aquest conveni i en els seus 
annexos. L'ús excepcional del paisatge urbà no autoritzat o que no s'ajusti a les 
condicions imposades en l'autorització es considera falta molt greu i donarà lloc a 
una ordre de cessament i de desmuntatge que s’haurà de complir dins de les 24 
hores següents al requeriment; en cas contrari, l’Institut del Paisatge Urbà, 
procedirà a l’execució subsidiària. 

L'Institut del Paisatge Urbà, en cas d'haver de procedir a l’execució subsidiària 
de la retirada de la lona, repercutirà les despeses originades, així com de qualsevol 
altra despesa que es derivi d'aquest fet a Iberdefi, SL, que actua en nom 
d’Omnicom Media Group, SL, empresa encarregada de la publicitat exterior 
d’APPLE, i sens perjudici de la incoació de l’expedient sancionador corresponent. 

 
Novè. Normes d’instal·lació i despeses 

 
El cost de fabricació, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la lona, així 

com la responsabilitat civil, aniran a càrrec de l'empresa col·laboradora. En les 
operacions de muntatge i desmuntatge s’assegurarà en tot moment l’acompliment 
de les mesures de prevenció de riscos laborals. 

El venciment del termini previst comportarà la finalització del dret a l'ús 
excepcional, i el seu titular haurà de restaurar al seu càrrec i sense necessitat de 
ser requerit a l'efecte la realitat física alterada, restituint el paisatge a la seva 
condició anterior, i ho haurà de comunicar a l'Institut del Paisatge Urbà en el 
termini de set dies hàbils.  

L'empresa, d'altra banda, establirà les pòlisses d'assegurances corresponents 
que cobreixen els riscos d'accident i de responsabilitat civil enfront de terceres 
persones, per tot el temps de vigència de l'autorització. L'Ajuntament no assumeix 
cap responsabilitat a aquests efectes. 

Per motius de seguretat es col·locarà en tota la superfície de la bastida un lona 
de protecció des de l’inici de l’obra fins a la finalització d’aquesta, a banda de les 
possibles lones publicitàries que es puguin instal·lar. Per garantir el total 
compliment a la normativa vigent s’adjunta certificació de la direcció facultativa pel 
que fa a la bastida tubular (annex 10) 

 
Desè. Identificació i informació 

 
L'empresa col·laboradora es compromet a incorporar en la lona publicitària un 

faldó informatiu/identificatiu d'aquesta col·laboració a la millora del paisatge urbà, 
on s'hauran d'incloure els logos i els eslògans institucionals amb el text i les mides 
que s'adjunten com a annex 11. 

Així mateix, en aquest faldó, s'inclourà la referència a la participació segons el 
text facilitat per part d'aquest Institut del Paisatge Urbà, de forma que el conjunt 
total ocupi tota l'amplada de la lona publicitària col·locada sobre bastida i amb una 
alçada de, com a mínim, un metro. 

 
Onzè. Comunicació 

 
L'Institut del Paisatge Urbà contribuirà també a la divulgació adequada 

d'aquesta col·laboració d’APPLE, i ho farà en la Memòria d'Activitats. Amb aquesta 
finalitat, APPLE facilitarà els seus logos i/o eslògans a aquest Institut del Paisatge 
Urbà per tal de poder fer la difusió adequada de tot allò que estigui relacionat amb 
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la signatura d'aquest conveni i/o altres possibles campanyes/presentacions de 
l'Institut del Paisatge Urbà. 

El present conveni de col·laboració es publicarà a la Gaseta Municipal i es 
comunicarà al districte territorialment competent. 

 
I en prova de conformitat, signen aquest document per duplicat en el lloc i la 

data indicats en l'encapçalament. 
 
Per l'Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, el regidor-president, 

Antoni Vives i Tomàs. 
PER IBERDEFI, SL, l’autoritzat, Michael Gumz. 
La secretaria delegada, Pilar Figueras de Diego. 
 

* * * 
 

Núm. 2238 
 
 

A Barcelona, 6 de novembre de 2014 
 

Reunits 
 
D'una part, l'Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs, regidor president de l'Institut 

Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, des d'ara l'Institut del Paisatge 
Urbà, amb NIF P-5890051E, càrrec per al qual va ser nomenat per Decret 
d'Alcaldia d’11 de juliol de 2011 i en ús de les facultats concedides per l’article 
5,2,h) dels Estatuts de l’Institut del Paisatge Urbà, aprovats pel Plenari del Consell 
Municipal en data 14 d’octubre de 2005, assistit en aquest acte per la Sra. Pilar 
Figueras de Diego, secretària delegada de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la 
Qualitat de Vida. 

De l’altra, la Sra. Laura Lozano i Simó, amb DNI 38124259-B, degudament 
autoritzada per aquest acte pel Sr. Joaquin Verona-Martínez amb núm. de DNI 
46221288-M, president de l’empresa Verona Comunicación, SA, amb NIF A-
58080839 i amb domicili social a l’avinguda Diagonal, 618, 6è CD, 08021 de 
Barcelona. 

 
Diuen  

 
1. L’empresa Verona Comunicación, SA, que el Sr. Joaquín Verona-Martínez 

Humet representa, està autoritzada per Sundi, SA, empresa encarregada de la 
publicitat exterior de SMART-MERCEDES, per gestionar els seus interessos davant 
d’aquesta Corporació Municipal (annex 1). 

 
2. Verona Comunicación, SA, que actua en nom de Sundi, SA, empresa 

encarregada de la publicitat exterior de SMART-MERCEDES, en data 16 d’octubre 
de 2014, ha formulat una sol·licitud d'autorització d'ús excepcional del paisatge 
urbà mitjançant activitat publicitària des d'una propietat privada (annex 2). 

 
3. L’Ajuntament de Barcelona, des de sempre, ha tingut la inquietud de 

solucionar els problemes sorgits en el paisatge urbà de la ciutat arran dels 
diferents canvis urbanístics que aquesta ha sofert. Una de les distorsions més 
habituals és l’aparició de mitgeres, algunes de les quals estan destinades a 
perpetuar-se indefinidament. 

Això ha provocat que l’Ajuntament de Barcelona hagi buscat solucions en el 
marc d’una estratègia global de recuperació de la qualitat de la imatge urbana, 
fomentant l’agençament i adequació d’aquestes per integrar-les en el paisatge al 
qual pertanyen. 

 
4. L’Institut del Paisatge Urbà ha tingut des de sempre la sensibilitat per 

reconduir aquestes discontinuïtats i ha impulsat diverses operacions amb aquesta 
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finalitat, gestionades amb subvenció econòmica i assessorament professional; bé 
finançades des del patrocini de patrocinadors privats. Així, l’Institut del Paisatge 
Urbà, dins dels programes de recuperació de la qualitat de la imatge urbana i 
donant continuïtat a l’esperit d’integrar les mitgeres de la ciutat de Barcelona, vol 
encetar ara de nou un projecte per a l’adequació i agençament d’un seguit de 
mitgeres a diferents indrets de Barcelona. 

 
5. L'Ajuntament de Barcelona, per acord del Consell Plenari de data 27 de juny 

de 1997, va aprovar definitivament la creació de l'Institut del Paisatge Urbà i, 
entre altres finalitats, li va assenyalar competències per col·laborar amb empreses 
i entitats en recerca de patrocinadors i formalitzar convenis i protocols, per al 
finançament d'obres, programes o serveis en benefici del paisatge urbà, de la 
imatge de la ciutat o de la qualitat de la vida urbana. 

L'Institut del Paisatge Urbà dins de les actuacions de millora del paisatge urbà 
vol promoure un Pla de remodelació de mitgeres de la ciutat, declarat mesura de 
govern el 19 d'abril de 2012 per la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 

L'ús excepcional del paisatge urbà requereix autorització municipal expressa a fi 
de controlar l'impacte paisatgístic. Així mateix, hauran d’adequar-se a la Llei 
1/1998 de política lingüística en relació a l’ús normal del català en la publicitat a la 
via pública. El present conveni de col·laboració es realitza a l'empara del que es 
preveu per als usos excepcionals els articles 98 i següents de l'Ordenança dels 
usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona, aprovada el 26 de març de 1999. 
Així les parts, 

 
Convenen  

 
Primer Autorització paisatgística 

 
La signatura del present conveni de col·laboració porta implícita l'autorització 

paisatgística prevista a l'article 98 de l'Ordenança dels usos del paisatge urbà, en 
relació a l'ús excepcional sol·licitat per Verona Comunicación, SA, que actua en 
nom de Sundi, SA, encarregada de la publicitat exterior de SMART-MERCEDES. 

 
Segon. Contingut 

 
L'Ajuntament autoritza Verona Comunicación, SA, que actua en nom de Sundi, 

SA, encarregada de la publicitat exterior de SMART-MERCEDES, la col·locació d'una 
lona publicitària segons el disseny, els colors, les mides, les característiques, els 
continguts i l’idioma o els idiomes que figuren a la proposta, que s’adjunta com a 
annex 3. 

Aquesta lona es col·locarà a les bastides de les obres de restauració de les 
façanes de l’edifici ubicat al carrer de Balmes, 89, de Barcelona, obres que 
eliminaran qualsevol element, patologia o situació de risc, d’acord amb el que 
disposa l’article 42 de l’Ordenança municipal dels usos del paisatge urbà de la 
ciutat de Barcelona. S’adjunta com a annex 4 el document d’acreditació de l’estat 
de conservació i de seguretat dels elements exteriors dels edificis de data 29 de 
setembre de 2014, on es reflecteixen alguns d’aquests elements de risc.  

S'adjunta com a annex 5, l'autorització de la propietat. 
Els missatges publicitaris hauran d’adequar-se en tot moment a la normativa 

aplicable en matèria de publicitat i, per tant, restarà prohibida la publicitat que 
ofengui les institucions públiques, lesioni els drets de la persona o sigui contrària a 
les disposicions normatives. No s’admetrà en cap cas publicitat relacionada amb 
productes com l’alcohol o el tabac en els termes de la legislació vigent.  

Pel que fa a la il·luminació nocturna de la lona publicitària, s'haurà d'ajustar a 
allò que disposa la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC 3407, de 12 de juny 
de 2001) i l'Ordre del Ministeri de la Presidència PRE/22/11/2006, de 4 de juliol, 
per la qual es publica el calendari del període de l’hora d’estiu corresponent als 
anys 2012 a 2016 i, per tant, l'horari de la il·luminació nocturna durant l'any 2014 
serà el següent: 
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• horari d’hivern: de l’1 de gener fins el 29 de març, ambdós inclosos, i 
del 26 d’octubre al 31 de desembre, ambdós inclosos, s'haurà d'apagar 
a les 23 hores. 

• horari d’estiu: del 30 de març al 25 d’octubre, ambdós inclosos, s'haurà 
d'apagar a les 24 hores 

En cap cas s’acceptaran il·luminacions disposades a la part inferior i els laterals 
tant de la lona com de la bastida d'obra, per tal d'evitar la dispersió de llum i 
l'augment de contaminació lumínica zenital. En cas d’incompliment d’aquestes 
condicions, es donarà per caducada i sense efecte la present autorització i 
l’empresa estarà obligada a desmuntar immediatament la instal·lació.  

A aquests efectes, l’Institut de Paisatge Urbà haurà de comunicar fefaentment 
l’incompliment que haurà d’esmenar-se en un termini de 48 hores des de la 
recepció de la notificació. I en aquest sentit, Verona Comunicación, SA, que actua 
en nom de Sundi, SA, encarregada de la publicitat exterior de SMART-MERCEDES, 
es compromet a complir la normativa esmentada. 

 
Tercer. Termini 

 
El termini màxim de la present autorització paisatgística és d’un (1) mes a partir 

de la data de la seva col·locació. La lona publicitària romandrà exposada del 7 de 
novembre al 6 de setembre de 2014. Aquest termini, que és improrrogable, no 
excedirà en cap cas la durada de les obres de restauració de les façanes de l’edifici 
ubicat al carrer de Balmes, 89, i està supeditat al compliment estricte dels 
assabentats núms. 3 i 4 de la compareixença de data 6 de novembre de 2014, que 
consta com a annex 6. 

En el cas d’incompliment d’aquesta condició, Verona Comunicación, SA, que 
actua en nom de Sundi, SA, encarregada de la publicitat exterior de SMART-
MERCEDES, es compromet a retirar al seu càrrec la lona publicitària en 24 hores a 
requeriment d’aquest Institut del Paisatge Urbà i a no reclamar per aquest fet cap 
mena de devolució de la compensació paisatgística que figura al CONVENEN quart, 
ni indemnització, ni qualsevol altra despesa que d’aquest fet se’n derivi. 

Les obres de rehabilitació d’aquesta façana hauran d’estar iniciades en el 
moment d’aquesta col·locació. 

Per minimitzar i pacificar l’impacte paisatgístic de les lones publicitàries i 
aconseguir mantenir endreçat l’espai durant la intervenció a l’edifici, Verona 
Comunicación, SA, es compromet a cobrir les bastides d’obra de l’edifici de 
referència amb una lona mimètica durant el temps que hi hagi obra però no 
exposició de lona publicitària. 

El cost de fabricació (sens perjudici de poder repercutir, totalment o 
parcialment, el seu cost a tercers), la instal·lació, el manteniment i el desmuntatge 
de la lona mimètica, així com la responsabilitat civil, aniran a càrrec de Verona 
Comunicación, SA, tal i com s’han compromès les parts, en el assabentat núm. 7, 
a la compareixença de data 6 de novembre de 2014 (annex 6). Mentre duri 
l’exposició d’aquesta lona, haurà de ser present el faldó identificatiu on s'hauran 
d'incloure els logos i els eslògans institucionals amb el text i les mides tal com 
s’especifica al punta “DESÈ.  Identificació i informació” 

L’incompliment de col·locar la lona mimètica en els terminis i situacions 
especificats impossibilitarà la continuïtat de la presència publicitària en el període 
de les obres en curs. 

 
Quart. Reparació de l'impacte paisatgístic: objecte 

 
L'Institut del Paisatge Urbà ha proposat a Verona Comunicación, SA, que actua 

en nom de Sundi, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior de SMART-
MERCEDES, la col·laboració amb el Pla de recuperació de mitgeres de la ciutat, en 
concepte de reparació de l'impacte paisatgístic de l'ús excepcional del paisatge 
autoritzat. 

Verona Comunicación, SA ha acceptat aquesta proposta, i participarà en 
l’actuació esmentada aportant la quantitat de TRETZE MIL SIS-CENTS TRENTA-
NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS (13.639,38€), IVA inclòs. 
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Cinquè. Modificacions sobrevingudes en l'objecte 

 
Si per circumstàncies sobrevingudes que ho justifiquin, aquesta participació s'ha 

de canviar de destinació, sense sobrepassar la xifra acordada i per a qualsevol 
altra actuació que reuneixi els requisits exigits per l'Ordenança dels usos del 
paisatge urbà, l'Institut del Paisatge Urbà ho comunicarà fefaentment a l'empresa 
col·laboradora a través de la persona que la representa en aquest conveni. 
Aquesta podrà optar per acceptar o rebutjar el canvi de destinació en el termini de 
vuit dies naturals des de la comunicació. 

 
Sisè. Abonament de les quantitats en què consisteix la reparació 

 
Verona Comunicación, SA, ingressarà el dia de la signatura d'aquest conveni la 

quantitat pactada, corresponent a la reparació de l'impacte paisatgístic, en el 
compte corrent número ES08 2100 3000 1922 0163 3296 de La Caixa d'Estalvis i 
Pensions de Barcelona, de la qual és titular l'Institut del Paisatge Urbà, i en què es 
recullen les col·laboracions econòmiques i les aportacions dels patrocinadors. 

O bé en el moment de signatura del conveni Verona Comunicación, SA, aportarà 
una garantia del seu pagament. Aquesta garantia podrà ser en metàl·lic o amb 
pagarés amb venciment no superior a 60 dies. L'Institut del Paisatge Urbà emetrà 
un rebut detallant aquest ingrés i la seva finalitat. 

Qualsevol pagament relacionat amb aquesta participació haurà de comptar amb 
el vistiplau del director tècnic d'aquest Institut del Paisatge Urbà. 

 
Setè. Altres aportacions de l'empresa col·laboradora 

 
Com a contribució addicional a la millora del paisatge urbà Verona 

Comunicación, SA, finançarà una part del procés de restauració de les façanes de 
l’edifici ubicat al carrer de Balmes, 89, ateses les condicions econòmiques 
convingudes entre les parts. Segons ens comunica Verona Comunicación, SA, 
aquesta aportació addicional està valorada en el 23,34% dels pressupostos de 
l’obra 

Aquesta restauració s’haurà d’ajustar ales condicions particulars de la llicència 
d’obres en règim de comunicat núm. 02-2014CI30713, emesa amb data 6 de 
setembre de 2014 pel districte de l’Eixample (annex 7), així com a les condicions 
d’actuació de l’informe tècnic d'autorització paisatgística de data 5 de novembre de 
2014, emès des de la Direcció Tècnica d'aquest Institut del Paisatge Urbà (annex 
8), tal i com s'han compromès les parts en la compareixença de data 6 de 
novembre de 2014 (annex 6). 

A més, s’haurà de complir el Pla de Treball de les obres esmentades proposat 
per l’empresa rehabilitadora, amb el corresponent vistiplau de la direcció 
facultativa de les obres (annex 9). 

 
Vuitè. Facultats municipals d'inspecció i control 

 
L'Institut del Paisatge Urbà farà les inspeccions necessàries per comprovar i 

valorar l'adequació a les condicions establertes en aquest conveni i en els seus 
annexos. L'ús excepcional del paisatge urbà no autoritzat o que no s'ajusti a les 
condicions imposades en l'autorització es considera falta molt greu i donarà lloc a 
una ordre de cessament i de desmuntatge que s’haurà de complir dins de les 24 
hores següents al requeriment; en cas contrari, l’Institut del Paisatge Urbà, 
procedirà a l’execució subsidiària. 

L'Institut del Paisatge Urbà, en cas d'haver de procedir a l’execució subsidiària 
de la retirada de la lona, repercutirà les despeses originades, així com de qualsevol 
altra despesa que es derivi d'aquest fet a Verona Comunicación, SA, que actua en 
nom de Sundi, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior de SMART-
MERCEDES, i sens perjudici de la incoació de l’expedient sancionador corresponent. 

 
 



4280 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 25 20-9-2015 
 

 
Novè. Normes d’instal·lació i despeses 

 
El cost de fabricació, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la lona, així 

com la responsabilitat civil, aniran a càrrec de l'empresa col·laboradora. En les 
operacions de muntatge i desmuntatge s’assegurarà en tot moment l’acompliment 
de les mesures de prevenció de riscos laborals. 

El venciment del termini previst comportarà la finalització del dret a l'ús 
excepcional, i el seu titular haurà de restaurar al seu càrrec i sense necessitat de 
ser requerit a l'efecte la realitat física alterada, restituint el paisatge a la seva 
condició anterior, i ho haurà de  comunicar a l'Institut del Paisatge Urbà en el 
termini de set dies hàbils.  

L'empresa, d'altra banda, establirà les pòlisses d'assegurances corresponents 
que cobreixen els riscos d'accident i de responsabilitat civil enfront de terceres 
persones, per tot el temps de vigència de l'autorització. L'Ajuntament no assumeix 
cap responsabilitat a aquests efectes. 

Per motius de seguretat, es col·locarà en tota la superfície de la bastida un lona 
de protecció des de l’inici de l’obra fins a la finalització d’aquesta, a banda de les 
possibles lones publicitàries que es puguin instal·lar. Per garantir el total 
compliment a la normativa vigent s’adjunta certificació de la direcció facultativa pel 
que fa a la bastida tubular (annex 10) 

 
Desè. Identificació i informació 

 
L'empresa col·laboradora es compromet a incorporar en la lona publicitària un 

faldó informatiu/identificatiu d'aquesta col·laboració a la millora del paisatge urbà, 
on s'hauran d'incloure els logos i els eslògans institucionals amb el text i les mides 
que s'adjunten com a annex 11. 

Així mateix, en aquest faldó, s'inclourà la referència a la participació segons el 
text facilitat per part d'aquest Institut del Paisatge Urbà, de forma que el conjunt 
total ocupi tota l'amplada de la lona publicitària col·locada sobre bastida i amb una 
alçada de, com a mínim, un metro. 

 
Onzè. Comunicació 

 
L'Institut del Paisatge Urbà contribuirà també a la divulgació adequada 

d'aquesta col·laboració de SMART-MERCEDES, i ho farà en la Memòria d'Activitats. 
Amb aquesta finalitat, SMART-MERCEDES facilitarà els seus logos i/o eslògans a 
aquest Institut del Paisatge Urbà per tal de poder fer la difusió adequada de tot 
allò que estigui relacionat amb la signatura d'aquest conveni i/o altres possibles 
campanyes/presentacions de l'Institut del Paisatge Urbà. 

El present conveni de col·laboració es publicarà a la Gaseta Municipal i es 
comunicarà al districte territorialment competent. 

 
I en prova de conformitat, signen aquest document per duplicat en el lloc i la 

data indicats en l'encapçalament. 
 
 
Per l'Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, el regidor-president, 

Antoni Vives i Tomàs. 
Per VERONA COMUNICACIÓN, SA, l’autoritzada Laura Lozano i Simó. 
La secretaria delegada, Pilar Figueras de Diego. 
 

* * * 
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Núm. 2239 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ I AUTORITZACIÓ PAISATGÍSTICA ENTRE 
L’INSTITUT MUNICIPAL DEL PAISATGE URBÀ I DIPUNTOCOM, SL 

 
 

Barcelona, 7 de novembre de 2014 
 

Reunits 
 
D’una part, l’Im, Sr. Antoni Vives i Tomàs, regidor president de l’Institut 

Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, des d’ara l’Institut del Paisatge 
Urbà, amb NIF P-5890051E, càrrec per al qual va ser nomenat per Decret 
d’Alcaldia d’11 de juliol de 2011 i en ús de les facultats concedides per l’article 
5.2.h) dels Estatuts de l’Institut del Paisatge Urbà, aprovats pel Plenari del Consell 
Municipal en data 14 d’octubre de 2005, assistit en aquest acte per la Sra. Pilar 
Figueras de Diego, secretària delegada de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la 
Qualitat de Vida.  

De l'altra, el Sr. Enrique Pico Castellanos, amb NIF 46114185-J, en nom i 
representació, com a persona física, de l'empresa Serconsa Consultores, SL, 
societat unipersonal i administradora única de l’empresa Dipuntocom, SL de 
nacionalitat espanyola, amb domicili social a 08006 Barcelona, carrer Sèneca, 11, i 
CIF B61806485, inscrita al Registre Mercantil de Madrid, segons manifesta. El Sr. 
Pico, declara que el càrrec d’administrador de Serconsa Consultores, SLU és vigent 
i que les seves facultats no han estat alterades o modificades.  

 
Diuen  

 
1. Barcelona és una ciutat de destinació d’esdeveniments i referent mundial per 

les seves activitats culturals, comercials, esportives, turístiques i de negoci.  
 
2. L’Ajuntament de Barcelona promou polítiques adreçades a la reactivació 

econòmica i al posicionament mundial de la ciutat per afrontar reptes de futur en 
el marc d’una economia productiva de qualitat. 

 
Altrament l’anterior, es treballa en accions orientades a que Barcelona 

esdevingui una ciutat autosuficient, de barris productius, de velocitat humana, en 
el si d’una metròpolis hiperconnectada i d’emissions zero. 

En el marc de les smartcities, la ciutat promou activament el desenvolupament 
de sectors considerats estratègics per a l’economia de la ciutat com són el de les 
TIC, la logística i l’agroalimentari, els sectors potents de comerç i turisme, i nous 
sectors punta com el biomèdic i el vehicle elèctric dins l’àmbit de la mobilitat i 
l’energia sostenible. 

Segons el rànquing efectuat per Fast Company, el 2013 Barcelona és la quarta 
ciutat intel·ligent europea i destaca tant per les seves iniciatives com pel seu 
suport al moviment global d’Smart Cities mitjançant l’organització de la principal 
fira internacional, així com pel lideratge en la posta en marxa del City Protocol. 
Quant a projectes a la ciutat hi destaca la promoció del vehicle elèctric, el sistema 
públic d’ús de la bicicleta, l’ús de sensors per capturar el soroll, la qualitat de l’aire, 
les congestions de tràfic i la gestió de residus urbans, així com l’èxit del 22@ i el 
fet que l’esperança de vida a la ciutat se situï entre les més altes del món.  

D’altra banda, la capital catalana ocupa la setena posició en el Top 10 de ciutats 
mundials on és més favorable desenvolupar iniciatives de mobilitat elèctrica i on 
aquesta tecnologia s’està introduint de forma més sòlida, segons l’últim informe 
actualitzat de la Agència  Internacional de l’Energia (EV City Casebook, 2012). Això 
ha estat possible gràcies a iniciatives com la plataforma públic-privada LIVE 
(Logística per a la Implementació del Vehicle Elèctric) i el pla MOVELE. A més, al 
2013 la ciutat ha acollit el simposi internacional sobre tecnologia i mobilitat 
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elèctrica més important del sector: el World Electric Vehicle Symposium and 
Exhibition, EVS27. 

 
3. Dipuntocom, SL es una empresa  l’objecte social de la qual és l’estudi i 

actualització de dissenys, execució de projectes de distribució d’espais i decoració 
per a l’interior i exterior d’edificis i coordinació de la realització, muntatge i posta 
en marxa de treballs de decoració i muntatge. Pel que fa al contingut del present 
conveni, Dipuntocom, SL és l’agència autoritzada i contractada per Audi-
Volkswagen, SA per a la gestió, intervenció i contractació de l’esdeveniment 
relacionat amb la presentació del nou model de vehicle 100% elèctric anomenat 
Audi e-tron.  

 
4. El Sr. Pico, representant persona física de Serconsa Consultores, SLU, que 

actua en nom i representació d’Audi-Volkswagen, SA, mitjançant l’agència 
Dipuntocom, SL, ha formulat sol·licitud d'autorització d'ús excepcional del paisatge 
urbà per tal de desenvolupar una activitat promocional a la via pública amb motiu 
de la presentació model de vehicle 100% elèctric anomenat Audi e-tron, que tindrà 
lloc a la vorera de l’avinguda Diagonal, núm. 545, davant del centre comercial 
l’Illa, durant els dies 10 al 19 de novembre de 2014, ambdós inclosos.  

 
5. L'Ajuntament de Barcelona, per acord del Consell Plenari de data 27 de juny 

de 1997 va aprovar definitivament la creació de l'Institut del Paisatge Urbà i, entre 
altres finalitats, li va assenyalar promoure la protecció, el manteniment i la millora 
dels valors paisatgístics que conformen la imatge de la ciutat, vetllar per l’ús 
ordenat i racional del paisatge urbà, com a instrument de decisió per a la 
conservació de l’entorn, així com promoure la participació de la societat civil i del 
sector privat, tant en la responsabilitat i manteniment com en la directa 
recuperació del paisatge i la promoció dels seus valors.  

 
El present conveni de col·laboració es realitza a l'empara del que es preveu per 

als usos excepcionals els articles 98 i següents de l'Ordenança dels usos del 
paisatge urbà de la ciutat de Barcelona, aprovada el 26 de març de 1999. Així les 
parts, 

 
Convenen  

 
Primer. Autorització paisatgística 

 
L’Ajuntament de Barcelona, en el marc de les estratègies esmentades, declara 

d’interès de ciutat els actes promocionals derivats de la presentació model de 
vehicle 100% elèctric anomenat Audi e-tron de la marca Audi-Volkswagen, SA 
d’acord amb els termes  previstos  en el present conveni.  

La signatura del present conveni de col·laboració porta implícita l'autorització 
paisatgística prevista a l'article 98 de l'Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà, en 
relació als esdeveniments i actuacions que desenvoluparà Dipuntocom, SL, com a 
agència especialitzada al servei d’Audi-Volkswagen, SA amb motiu dels actes 
promocionals derivats la presentació del nou model Audi e-tron de la marca, a 
celebrar durant els dies i en el lloc expressats en el present conveni.  

 
Segon. Contingut 

 
El actes promocionals de la presentació del nou model Audi e-tron de la marca 

Audi-Volkswagen, SA, esdeveniment que tindrà lloc a la vorera de l’avinguda 
Diagonal, núm. 545, davant del centre comercial l’Illa Diagonal, durant els dies 10 
al 19 de novembre de 2014, ambdós inclosos. 

Per tal de portar a terme els actes promocionals Dipuntocom, SL ocuparà la 
vorera de l’avinguda Diagonal, núm. 545, davant del centre comercial l’Illa 
Diagonal, durant els dies esmentats i en horari d’11:00 hores a 21:00 hores.  

En aquest espai, Dipuntocom, SL podrà instal·lar un contenidor promocional, 
anomenat Estació Audi e-tron, d’acord amb la imatge exterior, memòria i 
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característiques tècniques que figuren a l’annex (1) del present conveni. En la zona 
promocional esmentada, Dipuntocom, SL podrà situar tres (3) vehicles automòbils 
del model promocionat. Durant les hores d’exhibició els vehicles estaran en un lloc 
fix, no es podran moure, i sota cap circumstància podran circular per la vorera.  

Dipuntocom, SL  no podrà lliurar o escampar en la via pública cap mena de 
publicitat de la marca o del model promocionat. El lliurament de publicitat restarà 
reservada, exclusivament, a l’interior de l’estructura promocional abans 
esmentada.  

Queda expressament prohibida i Dipuntocom, SL  s’abstindrà d’utilitzar altaveus, 
aparells musicals, música ambiental o cap mena d’emissió sonora durant el termini 
de l’autorització. 

Pel que fa a la utilització de generadors o grups electrògens, Dipuntocom, SL  
respectarà la normativa ambiental marcada per l’Ajuntament de Barcelona en 
matèria de sorolls, contaminació, etc.  

Fora de l’horari promocional l’estructura promocional estarà totalment tancada i 
els vehicles retirats de la vorera.  

Dipuntocom, SL no està autoritzada a fer servir cap element del mobiliari urbà 
com a suport publicitari o promocional de l’esdeveniment. Tampoc en podrà fixar o 
enganxar focus, cables, lones, banderoles, pancartes o similars.  

Dipuntocom, SL serà l’única responsable dels danys i/o desperfectes que es 
puguin ocasionar a la via pública o al mobiliari urbà com a conseqüència dels 
esdeveniments emparats pel present conveni. 

 
Tercer.  Control paisatgístic 

 
Dipuntocom, SL, comunicarà a l’Institut del Paisatge Urbà, abans de la seva 

realització i/o execució, totes aquelles activitats i/o accions promocionals que 
afectin al paisatge urbà de la ciutat i estiguin relacionades amb el present conveni. 

En particular, Dipuntocom, SL  comunicarà a l’Institut del Paisatge Urbà les 
característiques tècniques, materials i dimensions de la maquinària, mobiliari,  
estructures i instal·lacions que s’utilitzaran en els actes emparats per aquest 
conveni.  

L’Institut del Paisatge Urbà, de conformitat amb el que preveuen les seves 
competències, exercirà el control paisatgístic de les activitats i/o accions a les 
quals fa referència el present conveni, tot això de conformitat amb el que preveu 
l’Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà i la resta de la normativa vigent.  

En relació a les activitats i/o accions que s’autoritzin, Dipuntocom, SL estarà 
obligada a tramitar les autoritzacions i llicències que siguin preceptives i satisfer 
les taxes i impostos corresponents.  

Dipuntocom, SL assumirà, al seu exclusiu càrrec, les despeses i honoraris de 
contractació de les persones, grups i entitats que participin en els actes 
promocionals esmentats.  

Pel que fa a la il·luminació nocturna s’haurà d’estar a allò que disposa la 
normativa vigent.  

 
Quart. Vigència 

 
El present conveni produirà efectes des del 10 al 19 de novembre de 2014, data 

en la qual finalitzen els actes promocionals derivats de la presentació del nou 
model Audi e-tron de la marca Audi-Volkswagen, SA.  

 
Cinquè. Reparació de l'impacte paisatgístic 

 
D’acord amb el que disposen els articles 13, apartats 3 i 4, 98 apartat 5, lletra 

d) i l’article 104.1, de l’Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà, la reparació per 
l’impacte paisatgístic ocasionat per l’ús excepcional autoritzat per aquest conveni, 
a realitzar sobre la vorera de l’avinguda Diagonal, núm. 545, davant del centre 
comercial l’Illa Diagonal, durant els dies i l’horari expressats, es quantifica en 
5.660 € (CIN MIL SIS-CENTS SEIXANTA EUROS), un cop valorat l’interès de ciutat 
de l’esdeveniment i la seva contribució i compatibilitat con les estratègies del 



4284 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 25 20-9-2015 
 

projecte Barcelona Smart City. L'Institut del Paisatge Urbà emetrà una factura a 
nom de Dipuntocom, SL per l’import esmentat, la qual serà abonada en els 
terminis expressats en la mateixa. 

A tenor del que preveu l’article 99.1.b) de l’Ordenança dels Usos del Paisatge 
Urbà, l’import anterior es destinarà a projectes de millora del paisatge urbà.  

 
Sisè. Facultats municipals d'inspecció i control 

 
L'Institut del Paisatge Urbà farà les inspeccions necessàries per comprovar i 

valorar l'adequació a les condicions establertes en aquest conveni i en els seus 
annexos. L'ús excepcional del paisatge urbà no autoritzat o que no s'ajusti a les 
condicions imposades en l'autorització es considera falta molt greu i donarà lloc a 
una ordre de cessament i de desmuntatge a realitzar dins de les 24 hores següents 
al requeriment. En cas contrari, l’Institut del Paisatge Urbà procedirà a l’execució 
subsidiària.  

L'Institut del Paisatge Urbà en cas d'haver de procedir a l’execució subsidiària de 
la retirada d’alguna de les activitats i/o accions promocionals relacionades amb el 
present conveni, repercutirà les despeses originades, així com de qualsevol altra 
despesa que d'aquest fet se'n derivi a Dipuntocom, SL  i sens perjudici de la 
incoació del corresponent expedient sancionador. 

 
Setè. Normes d’instal·lació i despeses 

 
Les operacions de muntatge i desmuntatge de l’estructura (contenidor) 

promocional  que conforma l’esdeveniment es verificaran els dies 10 i 11 de 
novembre (pel que fa al muntatge) i el 19 de novembre de 2014 (pel que fa al 
desmuntatge). 

Dipuntocom, SL  assumirà al seu exclusiu càrrec tots els costos i despeses 
relacionades amb la contractació, fabricació, transport, instal·lació i retirada de 
l’estructura publicitària (contenidor),  així com de la resta d’objectes, maquinaria, 
materials i elements que s’instal·lin amb motiu dels esdeveniments autoritzats per 
aquest conveni. 

Tanmateix, les despeses d’instal·lació, vigilància, muntatge, desmuntatge i 
retirada de l’estructura, maquinaria, materials i elements que s’utilitzin seran 
d’exclusiu càrrec de Dipuntocom, SL. 

En les operacions de  muntatge i desmuntatge s’assegurarà en tot moment 
l’acompliment de les mesures de prevenció de riscos laborals. El venciment de 
cadascun dels terminis previstos comportarà la finalització del dret a l'ús 
excepcional, i el seu titular restaurarà al seu càrrec i sense necessitat de ser 
requerit a l'efecte, la realitat física alterada, restituint el paisatge a la seva anterior 
condició, i comunicant-ho a l'Institut del Paisatge Urbà en el termini de tres (3) 
dies hàbils.  

Dipuntocom, SL  garantirà el perfecte estat i la seguretat de l’estructura i de 
qualsevol altre element o material que s’utilitzi en l’esdeveniment. Tanmateix, 
Dipuntocom, SL  acreditarà la contractació d’una pòlissa de responsabilitat civil per 
tal de cobrir els riscos d'accident, danys materials i de responsabilitat civil enfront 
de terceres persones i del propi Ajuntament de Barcelona, per tot el temps de 
vigència de l'autorització, incloses les operacions d’instal·lació, muntatge, 
desmuntatge i retirada de l’estructura, maquinaria, etc. abans esmentats. 
L'Ajuntament no assumeix cap responsabilitat a aquests efectes. La cobertura 
mínima de l’esmentada pòlissa serà de 1.000.000 euros per sinistre i amb un 
sublímit per víctima per a la cobertura de RC patronal de 150.000 euros. La pòlissa 
de responsabilitat civil s’adjunta al present conveni com a annex núm. 2. 

Dipuntocom, SL  manifesta que es troba al corrent en les seves obligacions 
tributàries i de Seguretat Social.  

 
Vuitè. Causes de resolució del conveni 

 
El present conveni es resoldrà per les següents causes:  
a) Per mutu acord de les parts.  
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b) La manca de pagament de les taxes, impostos i preus públics que es derivin 
de l’esdeveniment publicitari. 

c) La manca d’aportació o pèrdua de vigència de la pòlissa de responsabilitat 
civil a la qual fa referència la clàusula anterior.  

d) Qualsevol incompliment greu o molt greu dels previstos a l’Ordenança dels 
Usos del Paisatge Urbà de la ciutat de Barcelona.  

 
Novè. Protecció de dades 

 
L’empresa Dipuntocom, SL  s’obliga a guardar reserva respecte a les dades o 

antecedents i que estiguin relacionats amb l’objecte del present conveni i dels 
quals hagi tingut coneixement amb ocasió del conveni. 

Es prohibeix expressament l’accés a les dades de caràcter personal de 
l’Ajuntament de Barcelona per part de l’empresa Dipuntocom, SL  o el seu 
personal. Aquesta resta obligada al secret professional pel que fa a les dades de 
caràcter personal a les quals pugui tenir accés en ocasió del compliment del 
conveni, obligació que subsisteix fins i tot un cop el conveni s’hagi extingit, per 
resolució per qualsevol altra causa legalment admesa o establerta en el conveni. 

 
Desè. Comunicació 

 
L'Institut del Paisatge Urbà contribuirà també a la divulgació adequada 

d'aquesta col·laboració d’Audi-Volkswagen, SA i facilitarà els seus logos i/o 
eslògans a aquest Institut del Paisatge Urbà per tal de poder-ne fer la difusió 
adequada de tot allò que estigui relacionat amb la signatura d'aquest conveni. 

El present conveni de col·laboració es publicarà a la Gaseta Municipal i es 
comunicarà al Districte territorialment competent. 

L’Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs, en nom de l’Ajuntament de Barcelona, agraeix la 
participació del Dipuntocom, SL  com a "Entitat col·laboradora” de protecció de 
paisatge urbà de la ciutat. I en prova de conformitat, signen aquest document per 
duplicat  en el lloc i la data indicats en l'encapçalament. 

 
 
Per l’Ajuntament de Barcelona, el president de l’IMPUiQV,  
 
ntoni Vives i Tomàs 
Per Dipuntocom, SL, L’administrador de Serconsa Consultores, SL. Enrique Pico 

Castellanos 
La secretària delegada , Pilar Figueras de Diego . 
 

* * * 
 

Núm. 2241 
 
 

A Barcelona, 10 de novembre de 2014 
 

Reunits 
 
D'una part, l'Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs, regidor president de l'Institut 

Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, des d'ara l'Institut del Paisatge 
Urbà, amb NIF P-5890051E, càrrec per al qual va ser nomenat per Decret 
d'Alcaldia d’11 de juliol de 2011 i en ús de les facultats concedides per l’article 
5,2,h) dels Estatuts de l’Institut del Paisatge Urbà, aprovats pel Plenari del Consell 
Municipal en data 14 d’octubre de 2005, assistit en aquest acte per la Sra. Pilar 
Figueras de Diego, secretària delegada de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la 
Qualitat de Vida. 

De l'altra, el Sr. Michael Gumz amb NIE núm. X-3631417-Q, degudament 
autoritzat per aquest acte pel Sr. Erminio Deodato, amb NIE 7022690-P, 
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administrador-gerent de IBERDEFI, SL, amb NIF B-79071965 i amb domicili social 
al carrer Luis Díaz Cobeña, 6, 28033 de Madrid. 

 
Diuen  

 
1. L’empresa Iberdefi, SL, que el Sr. Michael Gumz representa, està autoritzada 

per Posterscope Iberia, SL, empresa encarregada de la publicitat exterior de 
PRIMAVERA SOUND, per gestionar els seus interessos davant d’aquesta Corporació 
Municipal (annex 1). 

 
2. Iberdefi, SL, que actua en nom de Posterscope Iberia, SL, empresa 

encarregada de la publicitat exterior de PRIMAVERA SOUND, en data 30 d’octubre 
de 2014, ha formulat una sol·licitud d'autorització d'ús excepcional del paisatge 
urbà mitjançant activitat publicitària des d'una propietat privada (annex 2). 

 
3. L’Ajuntament de Barcelona, des de sempre, ha tingut la inquietud de 

solucionar els problemes sorgits en el paisatge urbà de la ciutat arran dels 
diferents canvis urbanístics que aquesta ha sofert. Una de les distorsions més 
habituals és l’aparició de mitgeres, algunes de les quals estan destinades a 
perpetuar-se indefinidament. 

Això ha provocat que l’Ajuntament de Barcelona hagi buscat solucions en el 
marc d’una estratègia global de recuperació de la qualitat de la imatge urbana, 
fomentant l’agençament i adequació d’aquestes per integrar-les en el paisatge al 
qual pertanyen. 

 
4. L’Institut del Paisatge Urbà ha tingut des de sempre la sensibilitat per 

reconduir aquestes discontinuïtats i ha impulsat diverses operacions amb aquesta 
finalitat, gestionades amb subvenció econòmica i assessorament professional; bé 
finançades des del patrocini de patrocinadors privats. Així, l’Institut del Paisatge 
Urbà, dins dels programes de recuperació de la qualitat de la imatge urbana i 
donant continuïtat a l’esperit d’integrar les mitgeres de la ciutat de Barcelona, vol 
encetar ara de nou un projecte per a l’adequació i agençament d’un seguit de 
mitgeres a diferents indrets de Barcelona. 

 
5. L'Ajuntament de Barcelona, per acord del Consell Plenari de data 27 de juny 

de 1997, va aprovar definitivament la creació de l'Institut del Paisatge Urbà i, 
entre altres finalitats, li va assenyalar competències per col·laborar amb empreses 
i entitats en recerca de patrocinadors i formalitzar convenis i protocols, per al 
finançament d'obres, programes o serveis en benefici del paisatge urbà, de la 
imatge de la ciutat o de la qualitat de la vida urbana. 

L'Institut del Paisatge Urbà dins de les actuacions de millora del paisatge urbà 
vol promoure un Pla de remodelació de mitgeres de la ciutat, declarat mesura de 
govern el 19 d'abril de 2012 per la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 

L'ús excepcional del paisatge urbà requereix autorització municipal expressa a fi 
de controlar l'impacte paisatgístic. Així mateix, hauran d’adequar-se a la Llei 
1/1998 de política lingüística en relació a l’ús normal del català en la publicitat a la 
via pública. El present conveni de col·laboració es realitza a l'empara del que es 
preveu per als usos excepcionals els articles 98 i següents de l'Ordenança dels 
usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona, aprovada el 26 de març de 1999. 
Així les parts, 

 
Convenen  

 
Primer. Autorització paisatgística 

 
La signatura del present conveni de col·laboració porta implícita l'autorització 

paisatgística prevista a l'article 98 de l'Ordenança dels usos del paisatge urbà, en 
relació a l'ús excepcional sol·licitat per Iberdefi, SL, que actua en nom de 
Posterscope Iberia, SL, empresa encarregada de la publicitat exterior de 
PRIMAVERA SOUND. 
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Segon. Contingut 

 
L'Ajuntament autoritza Iberdefi, SL, que actua en nom de Posterscope Iberia, 

SL, empresa encarregada de la publicitat exterior de PRIMAVERA SOUND, la 
col·locació d'una lona publicitària segons el disseny, els colors, les mides, les 
característiques, els continguts i l’idioma o els idiomes que figuren a la proposta, 
que s’adjunta com a annex 3. 

Aquesta lona es col·locarà a les bastides de les obres de restauració de les 
façanes de l’edifici ubicat al carrer de Flassaders, 45, de Barcelona, obres que 
eliminaran qualsevol element, patologia o situació de risc, d’acord amb el que 
disposa l’article 42 de l’Ordenança municipal dels usos del paisatge urbà de la 
ciutat de Barcelona. S’adjunta com a annex 4 el document d’acreditació de l’estat 
de conservació i de seguretat dels elements exteriors dels edificis de data 26 
d’agost de 2014, on es reflecteixen alguns d’aquests elements de risc.  

S'adjunta com a annex 5, l'autorització de la propietat. 
Els missatges publicitaris hauran d’adequar-se en tot moment a la normativa 

aplicable en matèria de publicitat i, per tant, restarà prohibida la publicitat que 
ofengui les institucions públiques, lesioni els drets de la persona o sigui contrària a 
les disposicions normatives. No s’admetrà en cap cas publicitat relacionada amb 
productes com l’alcohol o el tabac en els termes de la legislació vigent.  

Pel que fa a la il·luminació nocturna de la lona publicitària, s'haurà d'ajustar a 
allò que disposa la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC 3407, de 12 de juny 
de 2001) i l'Ordre del Ministeri de la Presidència PRE/22/11/2006, de 4 de juliol, 
per la qual es publica el calendari del període de l’hora d’estiu corresponent als 
anys 2012 a 2016 i, per tant, l'horari de la il·luminació nocturna durant l'any 2014 
serà el següent: 

• horari d’hivern: de l’1 de gener fins el 29 de març, ambdós inclosos, i 
del 26 d’octubre al 31 de desembre, ambdós inclosos, s'haurà d'apagar 
a les 23 hores. 

• horari d’estiu: del 30 de març al 25 d’octubre, ambdós inclosos, s'haurà 
d'apagar a les 24 hores 

En cap cas s’acceptaran il·luminacions disposades a la part inferior i els laterals 
tant de la lona com de la bastida d'obra, per tal d'evitar la dispersió de llum i 
l'augment de contaminació lumínica zenital. En cas d’incompliment d’aquestes 
condicions, es donarà per caducada i sense efecte la present autorització i 
l’empresa estarà obligada a desmuntar immediatament la instal·lació.  

A aquests efectes, l’Institut de Paisatge Urbà haurà de comunicar fefaentment 
l’incompliment que haurà d’esmenar-se en un termini de 48 hores des de la 
recepció de la notificació. I en aquest sentit, Iberdefi, SL, que actua en nom de 
Posterscope Iberia, SL, empresa encarregada de la publicitat exterior de 
PRIMAVERA SOUND, es compromet a complir la normativa esmentada. 
 
Tercer. Termini 

 
El termini màxim de la present autorització paisatgística és d’un (1) mes a partir 

de la data de la seva col·locació. La lona publicitària romandrà exposada des de 
l’11 al 25 de novembre de 2014. Aquest termini, que és improrrogable, no 
excedirà en cap cas la durada de les obres de restauració de les façanes de l’edifici 
ubicat al carrer de Flassaders, 45, i està supeditat al compliment estricte dels 
assabentats núms. 3 i 4 de la compareixença de data 15 de setembre de 2014, 
que consta com a annex 6. 

En el cas d’incompliment d’aquesta condició, Iberdefi, SL, que actua en nom de 
Posterscope Iberia, SL, encarregada de la publicitat exterior de PRIMAVERA 
SOUND, es compromet a retirar al seu càrrec la lona publicitària en 24 hores a 
requeriment d’aquest Institut del Paisatge Urbà i a no reclamar per aquest fet cap 
mena de devolució de la compensació paisatgística que figura al CONVENEN quart, 
ni indemnització, ni qualsevol altra despesa que d’aquest fet se’n derivi. 
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Les obres de rehabilitació d’aquesta façana hauran d’estar iniciades en el 
moment d’aquesta col·locació. 

Per minimitzar i pacificar l’impacte paisatgístic de les lones publicitàries i 
aconseguir mantenir endreçat l’espai durant la intervenció a l’edifici, Iberdefi, SL, 
es compromet a cobrir les bastides d’obra de l’edifici de referència amb una lona 
mimètica durant el temps que hi hagi obra però no exposició de lona publicitària. 

El cost de fabricació (sens perjudici de poder repercutir, totalment o 
parcialment, el seu cost a tercers), la instal·lació, el manteniment i el desmuntatge 
de la lona mimètica, així com la responsabilitat civil, aniran a càrrec de Iberdefi, 
SL, tal i com s’han compromès les parts, en el assabentat núm. 7, a la 
compareixença de data 15 de setembre de 2014 (annex 6). Mentre duri l’exposició 
d’aquesta lona, haurà de ser present el faldó identificatiu on s'hauran d'incloure els 
logos i els eslògans institucionals amb el text i les mides tal com s’especifica al 
punta “DESÈ.  Identificació i informació” 

L’incompliment de col·locar la lona mimètica en els terminis i situacions 
especificats impossibilitarà la continuïtat de la presència publicitària en el període 
de les obres en curs. 

 
Quart. Reparació de l'impacte paisatgístic: objecte 

 
L'Institut del Paisatge Urbà ha proposat a Iberdefi, SL, que actua en nom de 

Posterscope Iberia, SL, empresa encarregada de la publicitat exterior de 
PRIMAVERA SOUND, la col·laboració amb el Pla de recuperació de mitgeres de la 
ciutat, en concepte de reparació de l'impacte paisatgístic de l'ús excepcional del 
paisatge autoritzat. 

Iberdefi, SL ha acceptat aquesta proposta, i participarà en l’actuació esmentada 
aportant la quantitat de DOS MIL SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-
I-SIS CÈNTIMS 2.652,26€), IVA inclòs. 

 
Cinquè. Modificacions sobrevingudes en l'objecte 

 
Si per circumstàncies sobrevingudes que ho justifiquin, aquesta participació s'ha 

de canviar de destinació, sense sobrepassar la xifra acordada i per a qualsevol 
altra actuació que reuneixi els requisits exigits per l'Ordenança dels usos del 
paisatge urbà, l'Institut del Paisatge Urbà ho comunicarà fefaentment a l'empresa 
col·laboradora a través de la persona que la representa en aquest conveni. 
Aquesta podrà optar per acceptar o rebutjar el canvi de destinació en el termini de 
vuit dies naturals des de la comunicació. 

 
Sisè. Abonament de les quantitats en què consisteix la reparació 

 
Iberdefi, SL, ingressarà el dia de la signatura d'aquest conveni la quantitat 

pactada, corresponent a la reparació de l'impacte paisatgístic, en el compte corrent 
número ES08 2100 3000 1922 0163 3296 de La Caixa d'Estalvis i Pensions de 
Barcelona, de la qual és titular l'Institut del Paisatge Urbà, i en què es recullen les 
col·laboracions econòmiques i les aportacions dels patrocinadors. 

O bé en el moment de signatura del conveni Iberdefi, SL, aportarà una garantia 
del seu pagament. Aquesta garantia podrà ser en metàl·lic o amb pagarés amb 
venciment no superior a 60 dies. L'Institut del Paisatge Urbà emetrà un rebut 
detallant aquest ingrés i la seva finalitat.  

L'Institut del Paisatge Urbà emetrà un rebut que detallarà aquest ingrés i la seva 
finalitat. Qualsevol pagament relacionat amb aquesta participació haurà de 
comptar amb el vistiplau del director tècnic d'aquest Institut del Paisatge Urbà. 

 
Setè. Altres aportacions de l'empresa col·laboradora 

 
Com a aportació addicional a la millora del paisatge urbà Iberdefi, SL, finançarà 

una part del procés de restauració de les façanes de l’edifici ubicat al carrer de 
Flassaders, 45. Segons ens comunica Iberdefi, SL, aquesta aportació addicional 
està valorada en el 15% dels pressupostos de l’obra. 
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Aquesta restauració s’haurà d’ajustar ales condicions particulars de la llicència 
d’obres en règim de comunicat núm. 01-2014CD26184, emesa amb data 25 
d’agost de 2014 pel districte de Ciutat  Vella, (annex 7), així com a les condicions 
d’actuació de l’informe tècnic d'autorització paisatgística de data 10 de setembre 
de 2014, emès des de la Direcció Tècnica d'aquest Institut del Paisatge Urbà 
(annex 8), tal i com s'han compromès les parts en la compareixença de data 15 de 
setembre de 2014 (annex 6). 

A més, s’haurà de complir el Pla de Treball de les obres esmentades proposat 
per l’empresa rehabilitadora, amb el corresponent vistiplau de la direcció 
facultativa de les obres (annex 9). 

 
Vuitè. Facultats municipals d'inspecció i control 

 
L'Institut del Paisatge Urbà farà les inspeccions necessàries per comprovar i 

valorar l'adequació a les condicions establertes en aquest conveni i en els seus 
annexos. L'ús excepcional del paisatge urbà no autoritzat o que no s'ajusti a les 
condicions imposades en l'autorització es considera falta molt greu i donarà lloc a 
una ordre de cessament i de desmuntatge que s’haurà de complir dins de les 24 
hores següents al requeriment; en cas contrari, l’Institut del Paisatge Urbà, 
procedirà a l’execució subsidiària. 

L'Institut del Paisatge Urbà, en cas d'haver de procedir a l’execució subsidiària 
de la retirada de la lona, repercutirà les despeses originades, així com de qualsevol 
altra despesa que es derivi d'aquest fet a Iberdefi, SL, que actua en nom de 
Posterscope Iberia, SL, empresa encarregada de la publicitat exterior de 
PRIMAVERA SOUND, i sens perjudici de la incoació de l’expedient sancionador 
corresponent. 

 
Novè. Normes d’instal·lació i despeses 

 
El cost de fabricació, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la lona, així 

com la responsabilitat civil, aniran a càrrec de l'empresa col·laboradora. En les 
operacions de muntatge i desmuntatge s’assegurarà en tot moment l’acompliment 
de les mesures de prevenció de riscos laborals. 

El venciment del termini previst comportarà la finalització del dret a l'ús 
excepcional, i el seu titular haurà de restaurar al seu càrrec i sense necessitat de 
ser requerit a l'efecte la realitat física alterada, restituint el paisatge a la seva 
condició anterior, i ho haurà de comunicar a l'Institut del Paisatge Urbà en el 
termini de set dies hàbils.  

L'empresa, d'altra banda, establirà les pòlisses d'assegurances corresponents 
que cobreixen els riscos d'accident i de responsabilitat civil enfront de terceres 
persones, per tot el temps de vigència de l'autorització. L'Ajuntament no assumeix 
cap responsabilitat a aquests efectes. 

Per motius de seguretat, es col·locarà en tota la superfície de la bastida un lona 
de protecció des de l’inici de l’obra fins a la finalització d’aquesta, a banda de les 
possibles lones publicitàries que es puguin instal·lar  

 
Desè. Identificació i informació 

 
L'empresa col·laboradora es compromet a incorporar en la lona publicitària un 

faldó informatiu/identificatiu d'aquesta col·laboració a la millora del paisatge urbà, 
on s'hauran d'incloure els logos i els eslògans institucionals amb el text i les mides 
que s'adjunten com a annex 10. 

Així mateix, en aquest faldó, s'inclourà la referència a la participació segons el 
text facilitat per part d'aquest Institut del Paisatge Urbà, de forma que el conjunt 
total ocupi tota l'amplada de la lona publicitària col·locada sobre bastida i amb una 
alçada de, com a mínim, un metro. 
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Onzè. Comunicació 
 
L'Institut del Paisatge Urbà contribuirà també a la divulgació adequada 

d'aquesta col·laboració de PRIMAVERA SOUND, i ho farà en la Memòria d'Activitats. 
Amb aquesta finalitat, PRIMAVERA SOUND facilitarà els seus logos i/o eslògans a 
aquest Institut del Paisatge Urbà per tal de poder fer la difusió adequada de tot 
allò que estigui relacionat amb la signatura d'aquest conveni i/o altres possibles 
campanyes/presentacions de l'Institut del Paisatge Urbà. 

El present conveni de col·laboració es publicarà a la Gaseta Municipal i es 
comunicarà al districte territorialment competent. 

 
I en prova de conformitat, signen aquest document per duplicat en el lloc i la 

data indicats en l'encapçalament. 
 
Per l'Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, el regidor-president, 

Antoni Vives i Tomàs. 
PER IBERDEFI, SL, l’autoritzat, Michael Gumz . 
La secretaria delegada, Pilar Figueras de Diego. 
 

* * * 
 

Núm.2244 
 

A la ciutat de Barcelona, el dia 27 de novembre de 2014. 
 

Reunits 
 
D'una part, l'Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs, regidor president de l'Institut 

Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, des d'ara l'Institut del Paisatge 
Urbà, amb NIF P-5890051E, càrrec per al qual va ser nomenat per Decret 
d'Alcaldia d’11 de juliol de 2011 i en ús de les facultats concedides per l’article 
5,2,h) dels Estatuts de l’Institut del Paisatge Urbà, aprovats pel Plenari del Consell 
Municipal en data 14 d’octubre de 2005, assistit en aquest acte per la Sra. Pilar 
Figueras de Diego, secretària delegada de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la 
Qualitat de Vida. 

De l’altra, la Sra. Silvia Ramón i Pujol, amb DNI núm. 43.440.885-A, 
degudament autoritzada per aquest acte per la Sra. Laura Carranza i Garcimartín, 
amb DNI núm. 52106847-W, Managing Director de l'empresa blowUP media 
España, SA, amb NIF A-82879412 i amb domicili social al carrer Núñez de Balboa, 
114, 28006 de Madrid. 

 
Diuen  

 
1. L’empresa blowUP media España, SA, que la Sra. Laura Carranza i 

Garcimartín representa, està autoritzada per Rituals Cosmetics Enterprise, BV, 
empresa encarregada de la publicitat exterior de RITUALS, per gestionar els seus 
interessos davant d’aquesta Corporació Municipal (annex 1). 

 
2. blowUP media España, SA, que actua en nom i representació de Rituals 

Cosmetics Enterprise, BV, empresa encarregada de la publicitat exterior de 
RITUALS, a 11 de novembre de 2014, ha formulat sol·licitud d'autorització d'ús 
excepcional del paisatge urbà mitjançant activitat publicitària des d'una propietat 
privada (annex 2). 

 
3. L’Ajuntament de Barcelona, des de sempre, ha tingut la inquietud de 

solucionar els problemes sorgits en el paisatge urbà de la ciutat arran dels 
diferents canvis urbanístics que ha sofert la mateixa. Una de les distorsions més 
habituals és l’aparició de mitgeres, algunes de les quals estan destinades a 
perpetuar-se indefinidament. 
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Això ha provocat que l’Ajuntament de Barcelona hagi buscat solucions en el 
marc d’una estratègia global de recuperació de la qualitat de la imatge urbana, 
fomentant l’agençament i adequació de les mateixes per a integrar-les en el 
paisatge al qual pertanyen. 

 
4. L’Institut del Paisatge Urbà ha tingut des de sempre la sensibilitat per 

reconduir aquestes discontinuïtats i ha impulsat diverses operacions amb aquesta 
finalitat, gestionades bé amb subvenció econòmica i assessorament professional; 
bé finançades des del patrocini d’espònsors privats. Així, l’Institut del Paisatge 
Urbà, dins dels programes de recuperació de la qualitat de la imatge urbana i 
donant continuïtat a l’esperit d’integrar les mitgeres de la ciutat de Barcelona, vol 
encetar ara de nou un projecte per a l’adequació i agençament d’un seguit de 
mitgeres a diferents indrets de Barcelona. 

 
5. L'Ajuntament de Barcelona, per acord del Consell Plenari de data 27 de juny 

de 1997 va aprovar definitivament la creació de l'Institut del Paisatge Urbà i, entre 
altres finalitats, li va assenyalar competències per a col·laborar amb empreses i 
entitats en recerca d'espònsors i patrocinadors i formalitzar convenis i protocols, 
per al finançament d'obres, programes o serveis en benefici del paisatge urbà, de 
la imatge de la ciutat o de la qualitat de la vida urbana. 

L'Institut del Paisatge Urbà dins de les actuacions de millora del paisatge urbà 
vol promoure un Pla de remodelació de mitgeres de la ciutat, declarat mesura de 
govern el 19 d'abril de 2012 per la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 

L'ús excepcional del paisatge urbà requereix autorització municipal expressa a fi 
de controlar l'impacte paisatgístic.  

Així mateix, hauran d’adequar-se a la Llei 1/1998 de política lingüística en 
relació a l’ús normal del català en la publicitat a la via pública. El present conveni 
de col·laboració es realitza a l'empara del que es preveu per als usos excepcionals 
els articles 98 i següents de l'Ordenança dels usos del paisatge urbà de la ciutat de 
Barcelona, aprovada el 26 de març de 1999. Així les parts, 

 
Convenen  

 
Primer Autorització paisatgística 

 
La signatura del present conveni de col·laboració porta implícita l'autorització 

paisatgística prevista a l'article 98 de l'Ordenança dels usos del paisatge urbà, en 
relació a l'ús excepcional sol·licitat per blowUP media España, SA, que actua en 
nom i representació de Rituals Cosmetics Enterprise, BV, empresa encarregada de 
la publicitat exterior de RITUALS. 

 
Segon. Contingut 

 
L'Ajuntament autoritza a blowUP media España, SA, que actua en nom i 

representació de Rituals Cosmetics Enterprise, BV, empresa encarregada de la 
publicitat exterior de RITUALS, la col·locació d'una lona publicitària segon el 
disseny, els colors, les mides, les característiques, els continguts i l’idioma o 
idiomes tal com figuren a la proposta, que s’adjunta com a annex 3.  

Aquesta lona es col·locarà a les bastides de les obres de restauració de les 
façanes de l’edifici ubicat al carrer de Santa Maria, 18/Volta dels Tamborets, 2, de 
Barcelona, obres que eliminaran qualsevol element, patologia o situació de risc, 
d’acord amb el que disposa l’article 42 de l’Ordenança Municipal dels Usos del 
Paisatge Urbà de la ciutat de Barcelona. S’adjunta com a annex 4 el document 
d’acreditació de l’estat de conservació i de seguretat dels elements exteriors dels 
edificis de data 11 de juliol de 2014, on es reflecteixen alguns d’aquests elements 
de risc. S'adjunta com a annex 5 l'autorització de la propietat. 

Els missatges publicitaris hauran d’adequar-se en tot moment a la normativa 
aplicable en matèria de publicitat i per tant, restarà prohibida la publicitat que 
ofengui les institucions públiques, lesioni els drets de la persona o sigui contrària a 
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les disposicions normatives. No s’admetrà en cap cas publicitat relacionada amb 
productes com l’alcohol o el tabac en els termes de la legislació vigent.  

Pel que fa a la il·luminació nocturna de la lona publicitària, s'haurà d'ajustar a 
allò que disposa la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC 3407, de 12 de juny 
de 2001) i l'Ordre del Ministeri de la Presidència PRE/22/11/2006, de 4 de juliol, 
per la qual es publica el calendari del període de l’hora d’estiu corresponent als 
anys 2012 a 2016 i, per tant, l'horari de la il·luminació nocturna durant l'any 2014 
serà el següent: 

• horari d’hivern: de l’1 de gener fins el 29 de març, ambdós inclosos, i 
del 26 d’octubre al 31 de desembre, ambdós inclosos, s'haurà d'apagar 
a les 23 hores. 

• horari d’estiu: del 30 de març al 25 d’octubre, ambdós inclosos, s'haurà 
d'apagar a les 24 hores 

En cas d'incompliment, i un cop fetes 3 advertències de forma fefaent, es 
donarà per caducada i sense efecte la present autorització, venint, l'empresa 
obligada al desmuntatge immediat de la instal·lació. 

En cap cas s’acceptaran il·luminacions disposades a la part inferior i laterals tant 
de la lona com de la bastida d'obra, per tal d'evitar la dispersió de llum i l'augment 
de contaminació lumínica zenital. I en aquest sentit, blowUP media España, SA es 
compromet a complir la normativa esmentada. 

 
Tercer. Termini 

 
El termini màxim de la present autorització paisatgística és d’un (1) mes a partir 

de la data de la seva col·locació. La lona publicitària romandrà exposada del 3 de 
desembre de 2014 fins al 2 de gener de 2015. 

Aquest termini, que és improrrogable, no excedirà en cap cas la durada de les 
obres de restauració de les façanes de l’edifici ubicat al carrer de Santa Maria, 
18/Volta dels Tamborets, 2, de Barcelona, i està supeditat al compliment estricte 
dels assabentats núms. 3 i 4 de la compareixença de data 29 de juliol de 2014 que 
consta com a annex 6. 

En el cas d’incompliment d’aquesta condició, blowUP media España, SA, que 
actua en nom i representació de Rituals Cosmetics Enterprise, BV, empresa 
encarregada de la publicitat exterior de RITUALS, es compromet a retirar al seu 
càrrec la lona publicitària en 24 hores a requeriment d’aquest Institut del Paisatge 
Urbà i a no reclamar per aquest fet cap mena de devolució de la compensació 
paisatgística que figura al CONVENEN quart, ni indemnització, ni qualsevol altra 
despesa que d’aquest fet se’n derivi. 

Les obres de rehabilitació d’aquesta façana hauran d’estar iniciades en el 
moment d’aquesta col·locació. 

Per minimitzar i pacificar l’impacte paisatgístic de les lones publicitàries i 
aconseguir mantenir endreçat l’espai durant la intervenció a l’edifici, blowUP media 
España, SA, es compromet a cobrir les bastides d’obra de l’edifici de referència 
amb una lona mimètica durant el temps que hi hagi obra però no exposició de lona 
publicitària. Aquesta lona serà col·locada en un termini no inferior als (5) cinc dies 
de la retirada de la lona publicitària fins l’autorització d’un nou ús excepcional 
publicitari i/o fins al final de l’obra. Si s’escau, la lona mimètica podrà ser 
substituïda per una lona institucional.  

El cost de fabricació (sens perjudici de poder repercutir, totalment o 
parcialment, el seu cost a la propietat o a tercers), instal·lació, manteniment i 
desmuntatge de la lona mimètica, així com la responsabilitat civil, aniran a càrrec 
de blowUP media España, SA, tal i com s’han compromès les parts, en el 
assabentat núm. 7, a la compareixença de data 29 de juliol de 2014 (annex 6). 
Mentre duri l’exposició d’aquesta lona, haurà de ser present el faldó identificatiu on 
s'hauran d'incloure els logos i els eslògans institucionals amb el text i les mides tal 
com s’especifica al punta “DESÈ.  Identificació i informació” 

L’incompliment de col·locar la lona mimètica en els terminis i situacions 
especificats impossibilitarà la continuïtat de la presència publicitària en el període 
de les obres en curs. 



NÚM. 25 20-9-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 4293 
 

 
Quart. Reparació de l'impacte paisatgístic: objecte 

 
L'Institut del Paisatge Urbà ha proposat blowUP media España, SA, que actua en 

nom i representació de Rituals Cosmetics Enterprise, BV, empresa encarregada de 
la publicitat exterior de RITUALS, la col·laboració amb el Pla de remodelació de 
parets mitgeres de la Ciutat, en concepte de reparació de l'impacte paisatgístic de 
l'ús excepcional del paisatge autoritzat  

blowUP media España, SA, ha acceptat aquesta proposta, i participarà en 
l’actuació esmentada aportant la quantitat de CINS MIL TRES-CENTS QUATRE 
EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (5.304,52€) IVA inclòs. 

 
Cinquè. Modificacions sobrevingudes en l'objecte 

 
Si per circumstàncies sobrevingudes que ho justifiquin, aquesta participació 

s'hagués de canviar de destinació, sense sobrepassar la xifra acordada i per a 
qualsevol altra actuació que reuneixi els requisits exigits per l'Ordenança dels usos 
del paisatge urbà, l'Institut del Paisatge Urbà ho comunicarà fefaentment a 
l'empresa col·laboradora a través de la persona que la representa en aquest 
conveni.  

Aquesta podrà optar per acceptar o rebutjar el canvi de destinació en el termini 
de vuit dies naturals des de la comunicació. 

 
Sisè. Abonament de les quantitats en què consisteix la reparació 

 
blowUP media España, SA, ingressarà, el mateix dia de la signatura d'aquest 

conveni, la quantitat pactada, corresponent a la reparació de l'impacte paisatgístic, 
en el compte corrent número ES08 2100 3000 1922 0163 3296 de La Caixa 
d'Estalvis i Pensions de Barcelona, de la qual és titular l'Institut del Paisatge Urbà, i 
en què es recullen les col·laboracions econòmiques i les aportacions dels 
patrocinadors. 

O bé en el moment de signatura del conveni blowUP media España, SA, aportarà 
una garantia del seu pagament. Aquesta garantia podrà ser en metàl·lic o amb 
pagarés amb venciment no superior a 60 dies. 

L'Institut del Paisatge Urbà emetrà un rebut detallant aquest ingrés i la seva 
finalitat.  

Qualsevol pagament relacionat amb aquesta participació haurà de comptar amb 
el vistiplau del director tècnic d'aquest Institut del Paisatge Urbà. 

 
Setè. Altres aportacions de l'empresa col·laboradora 

 
Com a contribució addicional a la millora del paisatge urbà blowUP media 

España, SA, finançarà una part del procés de restauració de les façanes de l’edifici 
ubicat al carrer de Santa Maria, 18/ Volta dels Tamborets, 2. Segons ens comunica 
blowUP media España, SA, aquesta aportació addicional està valorada en el 10% 
dels pressupostos de l’obra. 

Aquesta restauració haurà de contemplar les condicions particulars de la llicència 
d'obres emesa pel districte de Ciutat Vella amb data 16 d’octubre de 2012, de la 
qual s’ha concedit la corresponent pròrroga d’inici (annex 7), així com les 
condicions d’actuació de l’informe tècnic d'autorització paisatgística de data 24 de 
juliol de 2014 (annex 8), emès des de la Direcció Tècnica d'aquest Institut del 
Paisatge Urbà, tal i com s'han compromès les parts a la compareixença de data 29 
de juliol de 2014 (annex 6). 

A més, s’haurà de complir el Pla de Treball de les esmentades obres proposat 
per l’empresa rehabilitadora, amb el corresponent vistiplau de la direcció 
facultativa de les obres (annex 9). 
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Vuitè. Facultats municipals d'inspecció i control 
 
L'Institut del Paisatge Urbà farà les inspeccions necessàries per comprovar i 

valorar l'adequació a les condicions establertes en aquest conveni i en els seus 
annexos. 

L'ús excepcional del paisatge urbà no autoritzat o que no s'ajusti a les 
condicions imposades en l'autorització es considera falta molt greu i donarà lloc a 
una ordre de cessament i de desmuntatge a realitzar dins de les 24 hores següents 
al requeriment, en cas contrari, l’Institut del Paisatge Urbà, procedirà a l’execució 
subsidiària.  

L'Institut del Paisatge Urbà, en cas d'haver de procedir a la execució subsidiària 
de la retirada de la lona, repercutirà les despeses originades, així com de qualsevol 
altra despesa que d'aquest fet se'n derivi a blowUP media España, SA, que actua 
en nom i representació de Rituals Cosmetics Enterprise, BV, empresa encarregada 
de la publicitat exterior de RITUALS i sens perjudici de la incoació del corresponent 
expedient sancionador. 

 
Novè. Normes d’instal·lació i despeses 

 
El cost de fabricació, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la lona, així 

com la responsabilitat civil, aniran a càrrec de l'empresa col·laboradora. 
En les operacions de muntatge i desmuntatge s’assegurarà en tot moment 

l’acompliment de les mesures de prevenció de riscos laborals. 
El venciment del termini previst comportarà la finalització del dret a l'ús 

excepcional, i el seu titular restaurarà al seu càrrec i sense necessitat de ser 
requerit a l'efecte, la realitat física alterada, restituint el paisatge a la seva anterior 
condició, i comunicant-ho a l'Institut del Paisatge Urbà en el termini de set dies 
hàbils. L'empresa, d'altra banda, establirà les pòlisses d'assegurances 
corresponents que cobreixen els riscos d'accident i de responsabilitat civil enfront 
de terceres persones, per tot el temps de vigència de l'autorització.  

L'Ajuntament no assumeix cap responsabilitat a aquests efectes. 
Per motius de seguretat, es col·locarà en tota la superfície de la bastida un lona 

de protecció des de l’inici de l’obra fins a la finalització d’aquesta, a banda de les 
possibles lones publicitàries que es puguin instal·lar.  

 
Desè. Identificació i informació 

 
L'empresa col·laboradora es compromet a incorporar en la lona publicitària un 

faldó informatiu/identificatiu d'aquesta col·laboració a la millora del paisatge urbà, 
on s'hauran d'incloure els logos i els eslògans institucionals amb el text i les mides 
que s'adjunten com a annex 10. 

Així mateix, en aquest faldó, s'inclourà la referència a la participació segons text 
facilitat per part d'aquest Institut del Paisatge Urbà, de forma que, el conjunt total 
ocupi tota l'amplada de la lona publicitària col·locada sobre bastida i amb una 
alçada de, com a mínim, un metro. 

 
Onzè. Comunicació 

 
L'Institut del Paisatge Urbà contribuirà també a la divulgació adequada 

d'aquesta col·laboració de RITUALS, i ho farà en la Memòria d'Activitats. Amb 
aquesta finalitat, RITUALS, facilitarà els seus logos i/o eslògans a aquest Institut 
del Paisatge Urbà per tal de poder-ne fer la difusió adequada de tot allò que estigui 
relacionat amb la signatura d'aquest conveni i/o altres possibles 
campanyes/presentacions de l'Institut del Paisatge Urbà. 

El present conveni de col·laboració es publicarà a la Gaseta Municipal i es 
comunicarà al Districte territorialment competent. 

En senyal d'acceptació i conformitat, els compareixents, en la qualitat amb què 
actuen, firmen aquest conveni en exemplar duplicat i a un sol efecte, en el lloc i 
data indicats en l’encapçalament. 
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Per l'Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, el regidor-president, 

Antoni Vives i Tomàs. 
PER BLOWuP MEDIA ESPAÑA, SA, l’autoritzada, Silvia Ramón i Pujol. 
La secretaria delegada, Pilar Figueras de Diego. 
 

* * * 
 

Núm. 2245 
 
 

A Barcelona, 28 de novembre de 2014 
 

Reunits 
 
D'una part, l'Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs, regidor president de l'Institut 

Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, des d'ara l'Institut del Paisatge 
Urbà, amb NIF P-5890051E, càrrec per al qual va ser nomenat per Decret 
d'Alcaldia d’11 de juliol de 2011 i en ús de les facultats concedides per l’article 
5,2,h) dels Estatuts de l’Institut del Paisatge Urbà, aprovats pel Plenari del Consell 
Municipal en data 14 d’octubre de 2005, assistit en aquest acte per la Sra. Pilar 
Figueras de Diego, secretària delegada de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la 
Qualitat de Vida. 

De l’altra, la Sra. Laura Lozano i Simó, amb DNI 38124259-B, degudament 
autoritzada per aquest acte pel Sr. Joaquin Verona-Martínez amb núm. de DNI 
46221288-M, president de l’empresa Verona Comunicación, SA, amb NIF A-
58080839 i amb domicili social a l’avinguda Diagonal, 618, 6è CD, 08021 de 
Barcelona. 

 
Diuen  

 
1. L’empresa Verona Comunicación, SA, que la Sra. Laura Lozano i Simó 

representa, està autoritzada per GroupM Publicidad Worldwide, SA, empresa 
encarregada de la publicitat exterior de SONY MOBILE, per gestionar els seus 
interessos davant d’aquesta Corporació Municipal (annex 1). 

 
2. Verona Comunicación, SA, que actua en nom de GroupM Publicidad 

Worldwide, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior de SONY MOBILE, en 
data 21 de novembre de 2014, ha formulat una sol·licitud d'autorització d'ús 
excepcional del paisatge urbà mitjançant activitat publicitària des d'una propietat 
privada (annex 2). 

 
3. L’Ajuntament de Barcelona, des de sempre, ha tingut la inquietud de 

solucionar els problemes sorgits en el paisatge urbà de la ciutat arran dels 
diferents canvis urbanístics que aquesta ha sofert. Una de les distorsions més 
habituals és l’aparició de mitgeres, algunes de les quals estan destinades a 
perpetuar-se indefinidament. 

Això ha provocat que l’Ajuntament de Barcelona hagi buscat solucions en el 
marc d’una estratègia global de recuperació de la qualitat de la imatge urbana, 
fomentant l’agençament i adequació d’aquestes per integrar-les en el paisatge al 
qual pertanyen. 

 
4. L’Institut del Paisatge Urbà ha tingut des de sempre la sensibilitat per 

reconduir aquestes discontinuïtats i ha impulsat diverses operacions amb aquesta 
finalitat, gestionades amb subvenció econòmica i assessorament professional; bé 
finançades des del patrocini de patrocinadors privats. Així, l’Institut del Paisatge 
Urbà, dins dels programes de recuperació de la qualitat de la imatge urbana i 
donant continuïtat a l’esperit d’integrar les mitgeres de la ciutat de Barcelona, vol 
encetar ara de nou un projecte per a l’adequació i agençament d’un seguit de 
mitgeres a diferents indrets de Barcelona. 
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5. L'Ajuntament de Barcelona, per acord del Consell Plenari de data 27 de juny 

de 1997, va aprovar definitivament la creació de l'Institut del Paisatge Urbà i, 
entre altres finalitats, li va assenyalar competències per col·laborar amb empreses 
i entitats en recerca de patrocinadors i formalitzar convenis i protocols, per al 
finançament d'obres, programes o serveis en benefici del paisatge urbà, de la 
imatge de la ciutat o de la qualitat de la vida urbana. 

L'Institut del Paisatge Urbà dins de les actuacions de millora del paisatge urbà 
vol promoure un Pla de remodelació de mitgeres de la ciutat, declarat mesura de 
govern el 19 d'abril de 2012 per la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 

L'ús excepcional del paisatge urbà requereix autorització municipal expressa a fi 
de controlar l'impacte paisatgístic. Així mateix, hauran d’adequar-se a la Llei 
1/1998 de política lingüística en relació a l’ús normal del català en la publicitat a la 
via pública. El present conveni de col·laboració es realitza a l'empara del que es 
preveu per als usos excepcionals els articles 98 i següents de l'Ordenança dels 
usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona, aprovada el 26 de març de 1999. 
Així les parts, 

 
Convenen  

 
Primer. Autorització paisatgística 

 
La signatura del present conveni de col·laboració porta implícita l'autorització 

paisatgística prevista a l'article 98 de l'Ordenança dels usos del paisatge urbà, en 
relació a l'ús excepcional sol·licitat per Verona Comunicación, SA, que actua en 
nom de GroupM Publicidad Worldwide, SA, empresa encarregada de la publicitat 
exterior de SONY MOBILE. 

 
Segon. Contingut 

 
L'Ajuntament autoritza Verona Comunicación, SA, que actua en nom de GroupM 

Publicidad Worldwide, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior de SONY 
MOBILE, la col·locació d'una lona publicitària segons el disseny, els colors, les 
mides, les característiques, els continguts i l’idioma o els idiomes que figuren a la 
proposta, que s’adjunta com a annex 3. 

Aquesta lona es col·locarà a les bastides de les obres de restauració de les 
façanes de l’edifici ubicat al carrer de Pelai, 62, de Barcelona, obres que eliminaran 
qualsevol element, patologia o situació de risc, d’acord amb el que disposa l’article 
42 de l’Ordenança municipal dels usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona. 
S’adjunta com a annex 4 el document d’acreditació de l’estat de conservació i de 
seguretat dels elements exteriors dels edificis de data 7 de novembre de 2013, on 
es reflecteixen alguns d’aquests elements de risc.  

S'adjunta com a annex 5, l'autorització de la propietat. 
Els missatges publicitaris hauran d’adequar-se en tot moment a la normativa 

aplicable en matèria de publicitat i, per tant, restarà prohibida la publicitat que 
ofengui les institucions públiques, lesioni els drets de la persona o sigui contrària a 
les disposicions normatives. No s’admetrà en cap cas publicitat relacionada amb 
productes com l’alcohol o el tabac en els termes de la legislació vigent.  

Pel que fa a la il·luminació nocturna de la lona publicitària, s'haurà d'ajustar a 
allò que disposa la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC 3407, de 12 de juny 
de 2001) i l'Ordre del Ministeri de la Presidència PRE/22/11/2006, de 4 de juliol, 
per la qual es publica el calendari del període de l’hora d’estiu corresponent als 
anys 2012 a 2016 i, per tant, l'horari de la il·luminació nocturna durant l'any 2014 
serà el següent: 

• horari d’hivern: de l’1 de gener fins el 29 de març, ambdós inclosos, i 
del 26 d’octubre al 31 de desembre, ambdós inclosos, s'haurà d'apagar 
a les 23 hores. 

• horari d’estiu: del 30 de març al 25 d’octubre, ambdós inclosos, s'haurà 
d'apagar a les 24 hores 
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En cap cas s’acceptaran il·luminacions disposades a la part inferior i els laterals 
tant de la lona com de la bastida d'obra, per tal d'evitar la dispersió de llum i 
l'augment de contaminació lumínica zenital. En cas d’incompliment d’aquestes 
condicions, es donarà per caducada i sense efecte la present autorització i 
l’empresa estarà obligada a desmuntar immediatament la instal·lació.  

A aquests efectes, l’Institut de Paisatge Urbà haurà de comunicar fefaentment 
l’incompliment que haurà d’esmenar-se en un termini de 48 hores des de la 
recepció de la notificació. I en aquest sentit, Verona Comunicación, SA, que actua 
en nom de GroupM Publicidad Worldwide, SA, empresa encarregada de la publicitat 
exterior de SONY MOBILE, es compromet a complir la normativa esmentada. 

 
Tercer. Termini 

 
El termini màxim de la present autorització paisatgística és d’un (1) mes a partir 

de la data de la seva col·locació. La lona publicitària romandrà exposada del 2 de 
desembre de 2014 fins a l’1 de gener de 2015. Aquest termini, que és 
improrrogable, no excedirà en cap cas la durada de les obres de restauració de les 
façanes de l’edifici ubicat al carrer de Pelai, 62, i està supeditat al compliment 
estricte dels assabentats núms. 3 i 4 de la compareixença de data 26 de novembre 
de 2013, que consta com a annex 6. 

En el cas d’incompliment d’aquesta condició, Verona Comunicación, SA, que 
actua en nom de GroupM Publicidad Worldwide, SA, encarregada de la publicitat 
exterior de SONY MOBILE, es compromet a retirar al seu càrrec la lona publicitària 
en 24 hores a requeriment d’aquest Institut del Paisatge Urbà i a no reclamar per 
aquest fet cap mena de devolució de la compensació paisatgística que figura al 
CONVENEN quart, ni indemnització, ni qualsevol altra despesa que d’aquest fet 
se’n derivi. 

Les obres de rehabilitació d’aquesta façana hauran d’estar iniciades en el 
moment d’aquesta col·locació. 

Per minimitzar i pacificar l’impacte paisatgístic de les lones publicitàries i 
aconseguir mantenir endreçat l’espai durant la intervenció a l’edifici, Verona 
Comunicación, SA, es compromet a cobrir les bastides d’obra de l’edifici de 
referència amb una lona mimètica durant el temps que hi hagi obra però no 
exposició de lona publicitària. 

El cost de fabricació (sens perjudici de poder repercutir, totalment o 
parcialment, el seu cost a tercers), la instal·lació, el manteniment i el desmuntatge 
de la lona mimètica, així com la responsabilitat civil, aniran a càrrec de Verona 
Comunicación, SA, tal i com s’han compromès les parts, en el assabentat núm. 7, 
a la compareixença de data 26 de novembre de 2013 (annex 6). Mentre duri 
l’exposició d’aquesta lona, haurà de ser present el faldó identificatiu on s'hauran 
d'incloure els logos i els eslògans institucionals amb el text i les mides tal com 
s’especifica al punta “DESÈ.  Identificació i informació” 

L’incompliment de col·locar la lona mimètica en els terminis i situacions 
especificats impossibilitarà la continuïtat de la presència publicitària en el període 
de les obres en curs. 

 
Quart. Reparació de l'impacte paisatgístic: objecte 

 
L'Institut del Paisatge Urbà ha proposat a Verona Comunicación, SA, que actua 

en nom de GroupM Publicidad Worldwide, SA, empresa encarregada de la publicitat 
exterior de SONY MOBILE, la col·laboració amb el Pla de recuperació de mitgeres 
de la ciutat, en concepte de reparació de l'impacte paisatgístic de l'ús excepcional 
del paisatge autoritzat. 

34.098,45 
Verona Comunicación, SA ha acceptat aquesta proposta, i participarà en 

l’actuació esmentada aportant la quantitat de DIVUIT MIL SEIXANTA EUROS AMB 
QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (18.060,48€), IVA inclòs. 
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Cinquè. Modificacions sobrevingudes en l'objecte 
 
Si per circumstàncies sobrevingudes que ho justifiquin, aquesta participació s'ha 

de canviar de destinació, sense sobrepassar la xifra acordada i per a qualsevol 
altra actuació que reuneixi els requisits exigits per l'Ordenança dels usos del 
paisatge urbà, l'Institut del Paisatge Urbà ho comunicarà fefaentment a l'empresa 
col·laboradora a través de la persona que la representa en aquest conveni. 
Aquesta podrà optar per acceptar o rebutjar el canvi de destinació en el termini de 
vuit dies naturals des de la comunicació. 

 
Sisè. Abonament de les quantitats en què consisteix la reparació 

 
Verona Comunicación, SA, ingressarà el dia de la signatura d'aquest conveni la 

quantitat pactada, corresponent a la reparació de l'impacte paisatgístic, en el 
compte corrent número ES08 2100 3000 1922 0163 3296 de La Caixa d'Estalvis i 
Pensions de Barcelona, de la qual és titular l'Institut del Paisatge Urbà, i en què es 
recullen les col·laboracions econòmiques i les aportacions dels patrocinadors. 

L'Institut del Paisatge Urbà emetrà un rebut que detallarà aquest ingrés i la seva 
finalitat. Qualsevol pagament relacionat amb aquesta participació haurà de 
comptar amb el vistiplau del director tècnic d'aquest Institut del Paisatge Urbà. 

 
Setè. Altres aportacions de l'empresa col·laboradora 

 
Com a aportació addicional a la millora del paisatge urbà Verona Comunicación, 

SA, finançarà una part del procés de restauració de les façanes de l’edifici ubicat al 
carrer de Pelai, 62. Segons ens comunica Verona Comunicación, SA, aquesta 
aportació addicional està valorada en el 100% dels pressupostos de l’obra. 

Aquesta restauració s’haurà d’ajustar ales condicions particulars de la llicència 
d’obres en règim de comunicat núm. 01-2012LL20318, emesa amb data 18 
d’octubre de 2012 pel districte de Ciutat  Vella, de la qual s’ha concedit 
corresponent pròrroga (annex 7), així com a les condicions d’actuació de l’informe 
tècnic d'autorització paisatgística de data 25 de novembre de 2013, emès des de la 
Direcció Tècnica d'aquest Institut del Paisatge Urbà (annex 8), tal i com s'han 
compromès les parts en la compareixença de data 26 de novembre de 2013 
(annex 6). 

A més, s’haurà de complir el Pla de Treball de les obres esmentades proposat 
per l’empresa rehabilitadora, amb el corresponent vistiplau de la direcció 
facultativa de les obres (annex 9). 

 
Vuitè. Facultats municipals d'inspecció i control 

 
L'Institut del Paisatge Urbà farà les inspeccions necessàries per comprovar i 

valorar l'adequació a les condicions establertes en aquest conveni i en els seus 
annexos. L'ús excepcional del paisatge urbà no autoritzat o que no s'ajusti a les 
condicions imposades en l'autorització es considera falta molt greu i donarà lloc a 
una ordre de cessament i de desmuntatge que s’haurà de complir dins de les 24 
hores següents al requeriment; en cas contrari, l’Institut del Paisatge Urbà, 
procedirà a l’execució subsidiària. 

L'Institut del Paisatge Urbà, en cas d'haver de procedir a l’execució subsidiària 
de la retirada de la lona, repercutirà les despeses originades, així com de qualsevol 
altra despesa que es derivi d'aquest fet a Verona Comunicación, SA, que actua en 
nom de GroupM Publicidad Worldwide, SA, empresa encarregada de la publicitat 
exterior de SONY MOBILE, i sens perjudici de la incoació de l’expedient 
sancionador corresponent. 

 
Novè. Normes d’instal·lació i despeses 

 
El cost de fabricació, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la lona, així 

com la responsabilitat civil, aniran a càrrec de l'empresa col·laboradora. En les 
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operacions de muntatge i desmuntatge s’assegurarà en tot moment l’acompliment 
de les mesures de prevenció de riscos laborals. 

El venciment del termini previst comportarà la finalització del dret a l'ús 
excepcional, i el seu titular haurà de restaurar al seu càrrec i sense necessitat de 
ser requerit a l'efecte la realitat física alterada, restituint el paisatge a la seva 
condició anterior, i ho haurà de comunicar a l'Institut del Paisatge Urbà en el 
termini de set dies hàbils.  

L'empresa, d'altra banda, establirà les pòlisses d'assegurances corresponents 
que cobreixen els riscos d'accident i de responsabilitat civil enfront de terceres 
persones, per tot el temps de vigència de l'autorització. L'Ajuntament no assumeix 
cap responsabilitat a aquests efectes. 

Per motius de seguretat, es col·locarà en tota la superfície de la bastida un lona 
de protecció des de l’inici de l’obra fins a la finalització d’aquesta, a banda de les 
possibles lones publicitàries que es puguin instal·lar  

 
Desè. Identificació i informació 

 
L'empresa col·laboradora es compromet a incorporar en la lona publicitària un 

faldó informatiu/identificatiu d'aquesta col·laboració a la millora del paisatge urbà, 
on s'hauran d'incloure els logos i els eslògans institucionals amb el text i les mides 
que s'adjunten com a annex 10. 

Així mateix, en aquest faldó, s'inclourà la referència a la participació segons el 
text facilitat per part d'aquest Institut del Paisatge Urbà, de forma que el conjunt 
total ocupi tota l'amplada de la lona publicitària col·locada sobre bastida i amb una 
alçada de, com a mínim, un metro. 

 
Onzè. Comunicació 

 
L'Institut del Paisatge Urbà contribuirà també a la divulgació adequada 

d'aquesta col·laboració de SONY MOBILE, i ho farà en la Memòria d'Activitats. Amb 
aquesta finalitat, SONY MOBILE facilitarà els seus logos i/o eslògans a aquest 
Institut del Paisatge Urbà per tal de poder fer la difusió adequada de tot allò que 
estigui relacionat amb la signatura d'aquest conveni i/o altres possibles 
campanyes/presentacions de l'Institut del Paisatge Urbà. 

El present conveni de col·laboració es publicarà a la Gaseta Municipal i es 
comunicarà al districte territorialment competent. 

 
I en prova de conformitat, signen aquest document per duplicat en el lloc i la 

data indicats en l'encapçalament. 
 
 
Per l'Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, el regidor-president, 

Antoni Vives i Tomàs. 
Per VERONA COMUNICACIÓN, SA, l’autoritzada Laura Lozano i Simó. 
La secretaria delegada, Pilar Figueras de Diego. 
 

* * * 
 

Núm. 2248 
 

A Barcelona, 3 de desembre de 2014 
 

Reunits 
 
D'una part, l'Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs, regidor president de l'Institut 

Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, des d'ARA l'Institut del Paisatge 
Urbà, amb NIF P-5890051E, càrrec per al qual va ser nomenat per Decret 
d'Alcaldia d’11 de juliol de 2011 i en ús de les facultats concedides per l’article 
5,2,h) dels Estatuts de l’Institut del Paisatge Urbà, aprovats pel Plenari del Consell 
Municipal en data 14 d’octubre de 2005, assistit en aquest acte per la Sra. Pilar 
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Figueras de Diego, secretària delegada de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la 
Qualitat de Vida. 

De l'altra, el Sr. Michael Gumz amb NIE núm. X-3631417-Q, degudament 
autoritzat per aquest acte pel Sr. Erminio Deodato, amb NIE 7022690-P, 
administrador-gerent de IBERDEFI, SL, amb NIF B-79071965 i amb domicili social 
al carrer Luis Díaz Cobeña, 6, 28033 de Madrid. 

 
Diuen  

 
1. L’empresa Iberdefi, SL, que el Sr. Michael Gumz representa, està autoritzada 

per Bata Española, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior de BATA, per 
gestionar els seus interessos davant d’aquesta Corporació Municipal (annex 1). 

 
2. Iberdefi, SL, que actua en nom de Bata Española, SA, empresa encarregada 

de la publicitat exterior de BATA, en data 21 de novembre de 2014, ha formulat 
una sol·licitud d'autorització d'ús excepcional del paisatge urbà mitjançant activitat 
publicitària des d'una propietat privada (annex 2). 

 
3. L’Ajuntament de Barcelona, des de sempre, ha tingut la inquietud de 

solucionar els problemes sorgits en el paisatge urbà de la ciutat arran dels 
diferents canvis urbanístics que aquesta ha sofert. Una de les distorsions més 
habituals és l’aparició de mitgeres, algunes de les quals estan destinades a 
perpetuar-se indefinidament. 

Això ha provocat que l’Ajuntament de Barcelona hagi buscat solucions en el 
marc d’una estratègia global de recuperació de la qualitat de la imatge urbana, 
fomentant l’agençament i adequació d’aquestes per integrar-les en el paisatge al 
qual pertanyen. 

 
4. L’Institut del Paisatge Urbà ha tingut des de sempre la sensibilitat per 

reconduir aquestes discontinuïtats i ha impulsat diverses operacions amb aquesta 
finalitat, gestionades amb subvenció econòmica i assessorament professional; bé 
finançades des del patrocini de patrocinadors privats. Així, l’Institut del Paisatge 
Urbà, dins dels programes de recuperació de la qualitat de la imatge urbana i 
donant continuïtat a l’esperit d’integrar les mitgeres de la ciutat de Barcelona, vol 
encetar ara de nou un projecte per a l’adequació i agençament d’un seguit de 
mitgeres a diferents indrets de Barcelona. 

 
5. L'Ajuntament de Barcelona, per acord del Consell Plenari de data 27 de juny 

de 1997, va aprovar definitivament la creació de l'Institut del Paisatge Urbà i, 
entre altres finalitats, li va assenyalar competències per col·laborar amb empreses 
i entitats en recerca de patrocinadors i formalitzar convenis i protocols, per al 
finançament d'obres, programes o serveis en benefici del paisatge urbà, de la 
imatge de la ciutat o de la qualitat de la vida urbana. 

L'Institut del Paisatge Urbà dins de les actuacions de millora del paisatge urbà 
vol promoure un Pla de remodelació de mitgeres de la ciutat, declarat mesura de 
govern el 19 d'abril de 2012 per la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 

L'ús excepcional del paisatge urbà requereix autorització municipal expressa a fi 
de controlar l'impacte paisatgístic. Així mateix, hauran d’adequar-se a la Llei 
1/1998 de política lingüística en relació a l’ús normal del català en la publicitat a la 
via pública. El present conveni de col·laboració es realitza a l'empara del que es 
preveu per als usos excepcionals els articles 98 i següents de l'Ordenança dels 
usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona, aprovada el 26 de març de 1999. 
Així les parts, 

 
Convenen  

 
Primer. Autorització paisatgística 

 
La signatura del present conveni de col·laboració porta implícita l'autorització 

paisatgística prevista a l'article 98 de l'Ordenança dels usos del paisatge urbà, en 
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relació a l'ús excepcional sol·licitat per Iberdefi, SL, que actua en nom de Bata 
Española, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior de BATA. 

 
Segon. Contingut 

 
L'Ajuntament autoritza Iberdefi, SL, que actua en nom de Bata Española, SA, 

empresa encarregada de la publicitat exterior de BATA, la col·locació d'una lona 
publicitària segons el disseny, els colors, les mides, les característiques, els 
continguts i l’idioma o els idiomes que figuren a la proposta, que s’adjunta com a 
annex 3. 

Aquesta lona es col·locarà a les bastides de les obres de restauració de les 
façanes de l’edifici ubicat al Portal de l’Àngel, 1, de Barcelona, obres que 
eliminaran qualsevol element, patologia o situació de risc, d’acord amb el que 
disposa l’article 42 de l’Ordenança municipal dels usos del paisatge urbà de la 
ciutat de Barcelona. S’adjunta com a annex 4 l’informe d’inspecció tècnica de 
l’edifici (ITE) de data 27 de desembre de 2012, on es reflecteixen alguns d’aquests 
elements de risc.  

S'adjunta com a annex 5, l'autorització de la propietat. 
Els missatges publicitaris hauran d’adequar-se en tot moment a la normativa 

aplicable en matèria de publicitat i, per tant, restarà prohibida la publicitat que 
ofengui les institucions públiques, lesioni els drets de la persona o sigui contrària a 
les disposicions normatives. No s’admetrà en cap cas publicitat relacionada amb 
productes com l’alcohol o el tabac en els termes de la legislació vigent.  

Pel que fa a la il·luminació nocturna de la lona publicitària, s'haurà d'ajustar a 
allò que disposa la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC 3407, de 12 de juny 
de 2001) i l'Ordre del Ministeri de la Presidència PRE/22/11/2006, de 4 de juliol, 
per la qual es publica el calendari del període de l’hora d’estiu corresponent als 
anys 2012 a 2016 i, per tant, l'horari de la il·luminació nocturna durant l'any 2014 
serà el següent: 

• horari d’hivern: de l’1 de gener fins el 29 de març, ambdós inclosos, i 
del 26 d’octubre al 31 de desembre, ambdós inclosos, s'haurà d'apagar 
a les 23 hores. 

• horari d’estiu: del 30 de març al 25 d’octubre, ambdós inclosos, s'haurà 
d'apagar a les 24 hores 

En cap cas s’acceptaran il·luminacions disposades a la part inferior i els laterals 
tant de la lona com de la bastida d'obra, per tal d'evitar la dispersió de llum i 
l'augment de contaminació lumínica zenital. En cas d’incompliment d’aquestes 
condicions, es donarà per caducada i sense efecte la present autorització i 
l’empresa estarà obligada a desmuntar immediatament la instal·lació.  

A aquests efectes, l’Institut de Paisatge Urbà haurà de comunicar fefaentment 
l’incompliment que haurà d’esmenar-se en un termini de 48 hores des de la 
recepció de la notificació. I en aquest sentit, Iberdefi, SL, que actua en nom de 
Bata Española, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior de BATA, es 
compromet a complir la normativa esmentada. 

 
Tercer. Termini 

 
El termini màxim de la present autorització paisatgística és de dos (2) setmanes 

a partir de la data de la seva col·locació. La lona publicitària romandrà exposada 
del 5 fins al 18 de desembre de 2014. Aquest termini, que és improrrogable, no 
excedirà en cap cas la durada de les obres de restauració de les façanes de l’edifici 
ubicat al Portal de l’Àngel, 1, i està supeditat al compliment estricte dels 
assabentats núms. 3 i 4 de la compareixença de data 7 d’octubre de 2014, que 
consta com a annex 6. 

En el cas d’incompliment d’aquesta condició, Iberdefi, SL, que actua en nom de 
Bata Española, SA, encarregada de la publicitat exterior de BATA, es compromet a 
retirar al seu càrrec la lona publicitària en 24 hores a requeriment d’aquest Institut 
del Paisatge Urbà i a no reclamar per aquest fet cap mena de devolució de la 
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compensació paisatgística que figura al CONVENEN quart, ni indemnització, ni 
qualsevol altra despesa que d’aquest fet se’n derivi. 

Les obres de rehabilitació d’aquesta façana hauran d’estar iniciades en el 
moment d’aquesta col·locació. 

Per minimitzar i pacificar l’impacte paisatgístic de les lones publicitàries i 
aconseguir mantenir endreçat l’espai durant la intervenció a l’edifici, Iberdefi, SL, 
es compromet a cobrir les bastides d’obra de l’edifici de referència amb una lona 
mimètica durant el temps que hi hagi obra però no exposició de lona publicitària. 

El cost de fabricació (sens perjudici de poder repercutir, totalment o 
parcialment, el seu cost a tercers), la instal·lació, el manteniment i el desmuntatge 
de la lona mimètica, així com la responsabilitat civil, aniran a càrrec de Iberdefi, 
SL, tal i com s’han compromès les parts, en el assabentat núm. 7, a la 
compareixença de data 7 d’octubre de 2014 (annex 6). Mentre duri l’exposició 
d’aquesta lona, haurà de ser present el faldó identificatiu on s'hauran d'incloure els 
logos i els eslògans institucionals amb el text i les mides tal com s’especifica al 
punta “DESÈ.  Identificació i informació” 

L’incompliment de col·locar la lona mimètica en els terminis i situacions 
especificats impossibilitarà la continuïtat de la presència publicitària en el període 
de les obres en curs. 

 
Quart. Reparació de l'impacte paisatgístic: objecte 

 
L'Institut del Paisatge Urbà ha proposat a Iberdefi, SL, que actua en nom de 

Bata Española, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior de BATA, la 
col·laboració amb el Pla de recuperació de mitgeres de la ciutat, en concepte de 
reparació de l'impacte paisatgístic de l'ús excepcional del paisatge autoritzat. 

Iberdefi, SL ha acceptat aquesta proposta, i participarà en l’actuació esmentada 
aportant la quantitat de  QUATRE MIL DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB 
DINOU CÈNTIMS (4.243,19€), IVA inclòs. 

 
Cinquè. Modificacions sobrevingudes en l'objecte 

 
Si per circumstàncies sobrevingudes que ho justifiquin, aquesta participació s'ha 

de canviar de destinació, sense sobrepassar la xifra acordada i per a qualsevol 
altra actuació que reuneixi els requisits exigits per l'Ordenança dels usos del 
paisatge urbà, l'Institut del Paisatge Urbà ho comunicarà fefaentment a l'empresa 
col·laboradora a través de la persona que la representa en aquest conveni. 
Aquesta podrà optar per acceptar o rebutjar el canvi de destinació en el termini de 
vuit dies naturals des de la comunicació. 

 
Sisè. Abonament de les quantitats en què consisteix la reparació 

 
Iberdefi, SL, ingressarà el dia de la signatura d'aquest conveni la quantitat 

pactada, corresponent a la reparació de l'impacte paisatgístic, en el compte corrent 
número ES08 2100 3000 1922 0163 3296 de La Caixa d'Estalvis i Pensions de 
Barcelona, de la qual és titular l'Institut del Paisatge Urbà, i en què es recullen les 
col·laboracions econòmiques i les aportacions dels patrocinadors. 

L'Institut del Paisatge Urbà emetrà un rebut que detallarà aquest ingrés i la seva 
finalitat. Qualsevol pagament relacionat amb aquesta participació haurà de 
comptar amb el vistiplau del director tècnic d'aquest Institut del Paisatge Urbà. 

 
Setè. Altres aportacions de l'empresa col·laboradora 

 
Com a aportació addicional a la millora del paisatge urbà Iberdefi, SL, finançarà 

una part del procés de restauració de les façanes de l’edifici ubicat al Portal de 
l’Àngel, 1. Segons ens comunica Iberdefi, SL, aquesta aportació addicional està 
valorada en el 10% dels pressupostos de l’obra. 

Aquesta restauració s’haurà d’ajustar ales condicions particulars de la llicència 
d’obres en règim de comunicat núm. 01-2014CD28044, emesa amb data 8 d’agost 
de 2014 pel districte de Ciutat  Vella, (annex 7), així com a les condicions 
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d’actuació de l’informe tècnic d'autorització paisatgística de data 6 d’octubre de 
2014, emès des de la Direcció Tècnica d'aquest Institut del Paisatge Urbà (annex 
8), tal i com s'han compromès les parts en la compareixença de data 7 d’octubre 
de 2014 (annex 6). 

A més, s’haurà de complir el Pla de Treball de les obres esmentades proposat 
per l’empresa rehabilitadora, amb el corresponent vistiplau de la direcció 
facultativa de les obres (annex 9). 

 
Vuitè. Facultats municipals d'inspecció i control 

 
L'Institut del Paisatge Urbà farà les inspeccions necessàries per comprovar i 

valorar l'adequació a les condicions establertes en aquest conveni i en els seus 
annexos. L'ús excepcional del paisatge urbà no autoritzat o que no s'ajusti a les 
condicions imposades en l'autorització es considera falta molt greu i donarà lloc a 
una ordre de cessament i de desmuntatge que s’haurà de complir dins de les 24 
hores següents al requeriment; en cas contrari, l’Institut del Paisatge Urbà, 
procedirà a l’execució subsidiària. 

L'Institut del Paisatge Urbà, en cas d'haver de procedir a l’execució subsidiària 
de la retirada de la lona, repercutirà les despeses originades, així com de qualsevol 
altra despesa que es derivi d'aquest fet a Iberdefi, SL, que actua en nom de Bata 
Española, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior de BATA, i sens 
perjudici de la incoació de l’expedient sancionador corresponent. 

 
Novè. Normes d’instal·lació i despeses 

 
El cost de fabricació, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la lona, així 

com la responsabilitat civil, aniran a càrrec de l'empresa col·laboradora. En les 
operacions de muntatge i desmuntatge s’assegurarà en tot moment l’acompliment 
de les mesures de prevenció de riscos laborals. 

El venciment del termini previst comportarà la finalització del dret a l'ús 
excepcional, i el seu titular haurà de restaurar al seu càrrec i sense necessitat de 
ser requerit a l'efecte la realitat física alterada, restituint el paisatge a la seva 
condició anterior, i ho haurà de comunicar a l'Institut del Paisatge Urbà en el 
termini de set dies hàbils.  

L'empresa, d'altra banda, establirà les pòlisses d'assegurances corresponents 
que cobreixen els riscos d'accident i de responsabilitat civil enfront de terceres 
persones, per tot el temps de vigència de l'autorització. L'Ajuntament no assumeix 
cap responsabilitat a aquests efectes. 

Per motius de seguretat es col·locarà en tota la superfície de la bastida un lona 
de protecció des de l’inici de l’obra fins a la finalització d’aquesta, a banda de les 
possibles lones publicitàries que es puguin instal·lar.  

 
Desè. Identificació i informació 

 
L'empresa col·laboradora es compromet a incorporar en la lona publicitària un 

faldó informatiu/identificatiu d'aquesta col·laboració a la millora del paisatge urbà, 
on s'hauran d'incloure els logos i els eslògans institucionals amb el text i les mides 
que s'adjunten com a annex 10. 

Així mateix, en aquest faldó, s'inclourà la referència a la participació segons el 
text facilitat per part d'aquest Institut del Paisatge Urbà, de forma que el conjunt 
total ocupi tota l'amplada de la lona publicitària col·locada sobre bastida i amb una 
alçada de, com a mínim, un metro. 

 
Onzè. Comunicació 

 
L'Institut del Paisatge Urbà contribuirà també a la divulgació adequada 

d'aquesta col·laboració de BATA, i ho farà en la Memòria d'Activitats. Amb aquesta 
finalitat, BATA facilitarà els seus logos i/o eslògans a aquest Institut del Paisatge 
Urbà per tal de poder fer la difusió adequada de tot allò que estigui relacionat amb 
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la signatura d'aquest conveni i/o altres possibles campanyes/presentacions de 
l'Institut del Paisatge Urbà. 

El present conveni de col·laboració es publicarà a la Gaseta Municipal i es 
comunicarà al districte territorialment competent. 

 
I en prova de conformitat, signen aquest document per duplicat en el lloc i la 

data indicats en l'encapçalament. 
 
 
Per l'Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, el regidor-president, 

Antoni Vives i Tomàs. 
Per IBERDEFI, SL, l’autoritzat, Michael Gumz. 
La secretaria delegada, Pilar Figueras de Diego. 
 

* * * 
 

Núm. 2249 
 
 

A Barcelona, 3 de desembre de 2014 
 

Reunits 
 
D'una part, l'Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs, regidor president de l'Institut 

Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, des d'ara l'Institut del Paisatge 
Urbà, amb NIF P-5890051E, càrrec per al qual va ser nomenat per Decret 
d'Alcaldia d’11 de juliol de 2011 i en ús de les facultats concedides per l’article 
5,2,h) dels Estatuts de l’Institut del Paisatge Urbà, aprovats pel Plenari del Consell 
Municipal en data 14 d’octubre de 2005, assistit en aquest acte per la Sra. Pilar 
Figueras de Diego, secretària delegada de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la 
Qualitat de Vida. 

De l’altra, la Sra. Laura Lozano i Simó, amb DNI 38124259-B, degudament 
autoritzada per aquest acte pel Sr. Joaquin Verona-Martínez amb núm. de DNI 
46221288-M, president de l’empresa Verona Comunicación, SA, amb NIF A-
58080839 i amb domicili social a l’avinguda Diagonal, 618, 6è CD, 08021 de 
Barcelona. 

 
Diuen  

 
1. L’empresa Verona Comunicación, SA, que la Sra. Laura Lozano i Simó 

representa, està autoritzada per Omnicom Media Group, empresa encarregada de 
la publicitat exterior de SAMSUNG, per gestionar els seus interessos davant 
d’aquesta Corporació Municipal (annex 1). 

 
2. Verona Comunicación, SA, que actua en nom de Stracom Mediavest Group 

Iberia, SL, empresa encarregada de la publicitat exterior de SAMSUNG, en data 21 
de novembre de 2014, ha formulat una sol·licitud d'autorització d'ús excepcional 
del paisatge urbà mitjançant activitat publicitària des d'una propietat privada 
(annex 2). 

 
3. L’Ajuntament de Barcelona, des de sempre, ha tingut la inquietud de 

solucionar els problemes sorgits en el paisatge urbà de la ciutat arran dels 
diferents canvis urbanístics que aquesta ha sofert. Una de les distorsions més 
habituals és l’aparició de mitgeres, algunes de les quals estan destinades a 
perpetuar-se indefinidament. 

Això ha provocat que l’Ajuntament de Barcelona hagi buscat solucions en el 
marc d’una estratègia global de recuperació de la qualitat de la imatge urbana, 
fomentant l’agençament i adequació d’aquestes per integrar-les en el paisatge al 
qual pertanyen. 
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4. L’Institut del Paisatge Urbà ha tingut des de sempre la sensibilitat per 
reconduir aquestes discontinuïtats i ha impulsat diverses operacions amb aquesta 
finalitat, gestionades amb subvenció econòmica i assessorament professional; bé 
finançades des del patrocini de patrocinadors privats. Així, l’Institut del Paisatge 
Urbà, dins dels programes de recuperació de la qualitat de la imatge urbana i 
donant continuïtat a l’esperit d’integrar les mitgeres de la ciutat de Barcelona, vol 
encetar ara de nou un projecte per a l’adequació i agençament d’un seguit de 
mitgeres a diferents indrets de Barcelona. 

 
5. L'Ajuntament de Barcelona, per acord del Consell Plenari de data 27 de juny 

de 1997, va aprovar definitivament la creació de l'Institut del Paisatge Urbà i, 
entre altres finalitats, li va assenyalar competències per col·laborar amb empreses 
i entitats en recerca de patrocinadors i formalitzar convenis i protocols, per al 
finançament d'obres, programes o serveis en benefici del paisatge urbà, de la 
imatge de la ciutat o de la qualitat de la vida urbana. 

L'Institut del Paisatge Urbà dins de les actuacions de millora del paisatge urbà 
vol promoure un Pla de remodelació de mitgeres de la ciutat, declarat mesura de 
govern el 19 d'abril de 2012 per la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 

L'ús excepcional del paisatge urbà requereix autorització municipal expressa a fi 
de controlar l'impacte paisatgístic. Així mateix, hauran d’adequar-se a la Llei 
1/1998 de política lingüística en relació a l’ús normal del català en la publicitat a la 
via pública. El present conveni de col·laboració es realitza a l'empara del que es 
preveu per als usos excepcionals els articles 98 i següents de l'Ordenança dels 
usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona, aprovada el 26 de març de 1999. 
Així les parts, 

 
Convenen  

 
Primer. Autorització paisatgística 

 
La signatura del present conveni de col·laboració porta implícita l'autorització 

paisatgística prevista a l'article 98 de l'Ordenança dels usos del paisatge urbà, en 
relació a l'ús excepcional sol·licitat per Verona Comunicación, SA, que actua en 
nom de Stracom Mediavest Group Iberia, SL, encarregada de la publicitat exterior 
de SAMSUNG. 

 
Segon. Contingut 

 
L'Ajuntament autoritza Verona Comunicación, SA, que actua en nom de Stracom 

Mediavest Group Iberia, SL, encarregada de la publicitat exterior de SAMSUNG, la 
col·locació d'una lona publicitària segons el disseny, els colors, les mides, les 
característiques, els continguts i l’idioma o els idiomes que figuren a la proposta, 
que s’adjunta com a annex 3. 

Aquesta lona es col·locarà a les bastides de les obres de restauració de les 
façanes de l’edifici ubicat al carrer de Balmes, 108, de Barcelona, obres que 
eliminaran qualsevol element, patologia o situació de risc, d’acord amb el que 
disposa l’article 42 de l’Ordenança municipal dels usos del paisatge urbà de la 
ciutat de Barcelona. S’adjunta com a annex 4 el document d’acreditació de l’estat 
de conservació i de seguretat dels elements exteriors dels edificis de data 9 de 
novembre de 2013, on es reflecteixen alguns d’aquests elements de risc.  

S'adjunta com a annex 5, l'autorització de la propietat. 
Els missatges publicitaris hauran d’adequar-se en tot moment a la normativa 

aplicable en matèria de publicitat i, per tant, restarà prohibida la publicitat que 
ofengui les institucions públiques, lesioni els drets de la persona o sigui contrària a 
les disposicions normatives. No s’admetrà en cap cas publicitat relacionada amb 
productes com l’alcohol o el tabac en els termes de la legislació vigent.  

Pel que fa a la il·luminació nocturna de la lona publicitària, s'haurà d'ajustar a 
allò que disposa la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC 3407, de 12 de juny 
de 2001) i l'Ordre del Ministeri de la Presidència PRE/22/11/2006, de 4 de juliol, 
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per la qual es publica el calendari del període de l’hora d’estiu corresponent als 
anys 2012 a 2016 i, per tant, l'horari de la il·luminació nocturna durant l'any 2014 
serà el següent: 

• horari d’hivern: de l’1 de gener fins el 29 de març, ambdós inclosos, i 
del 26 d’octubre al 31 de desembre, ambdós inclosos, s'haurà d'apagar 
a les 23 hores. 

• horari d’estiu: del 30 de març al 25 d’octubre, ambdós inclosos, s'haurà 
d'apagar a les 24 hores 

En cap cas s’acceptaran il·luminacions disposades a la part inferior i els laterals 
tant de la lona com de la bastida d'obra, per tal d'evitar la dispersió de llum i 
l'augment de contaminació lumínica zenital. En cas d’incompliment d’aquestes 
condicions, es donarà per caducada i sense efecte la present autorització i 
l’empresa estarà obligada a desmuntar immediatament la instal·lació.  

A aquests efectes, l’Institut de Paisatge Urbà haurà de comunicar fefaentment 
l’incompliment que haurà d’esmenar-se en un termini de 48 hores des de la 
recepció de la notificació. I en aquest sentit, Verona Comunicación, SA, que actua 
en nom de Stracom Mediavest Group Iberia, SL, encarregada de la publicitat 
exterior de SAMSUNG, es compromet a complir la normativa esmentada. 

 
Tercer. Termini 

 
El termini màxim de la present autorització paisatgística és d’un mes a partir de 

la data de la seva col·locació. La lona publicitària romandrà exposada del 9 de 
desembre de 2014 fins al 8 de gener de 2014. Aquest termini, que és 
improrrogable, no excedirà en cap cas la durada de les obres de restauració de les 
façanes de l’edifici ubicat al carrer de Balmes, 108, i està supeditat al compliment 
estricte dels assabentats núms. 3 i 4 de la compareixença de data 19 de desembre 
de de 2013, tal com es va acordar a l’acceptació de l’addenda a la compareixença 
de data 25 de març de 2014, que consta com a annex 6. 

En el cas d’incompliment d’aquesta condició, Verona Comunicación, SA, que 
actua en nom de Stracom Mediavest Group Iberia, SL, encarregada de la publicitat 
exterior de SAMSUNG, es compromet a retirar al seu càrrec la lona publicitària en 
24 hores a requeriment d’aquest Institut del Paisatge Urbà i a no reclamar per 
aquest fet cap mena de devolució de la compensació paisatgística que figura al 
CONVENEN quart, ni indemnització, ni qualsevol altra despesa que d’aquest fet 
se’n derivi. 

Les obres de rehabilitació d’aquesta façana hauran d’estar iniciades en el 
moment d’aquesta col·locació. 

Per minimitzar i pacificar l’impacte paisatgístic de les lones publicitàries i 
aconseguir mantenir endreçat l’espai durant la intervenció a l’edifici, Verona 
Comunicación, SA, es compromet a cobrir les bastides d’obra de l’edifici de 
referència amb una lona mimètica durant el temps que hi hagi obra però no 
exposició de lona publicitària. 

El cost de fabricació (sens perjudici de poder repercutir, totalment o 
parcialment, el seu cost a tercers), la instal·lació, el manteniment i el desmuntatge 
de la lona mimètica, així com la responsabilitat civil, aniran a càrrec de Verona 
Comunicación, SA, tal i com s’han compromès les parts, en el assabentat núm. 7, 
a la compareixença de data 19 de desembre de de 2013, tal com es va acordar a 
l’acceptació de l’addenda a la compareixença de data 25 de març de 2014, (annex 
6). Mentre duri l’exposició d’aquesta lona, haurà de ser present el faldó 
identificatiu on s'hauran d'incloure els logos i els eslògans institucionals amb el text 
i les mides tal com s’especifica al punta “DESÈ.  Identificació i informació” 

L’incompliment de col·locar la lona mimètica en els terminis i situacions 
especificats impossibilitarà la continuïtat de la presència publicitària en el període 
de les obres en curs. 

 
Quart. Reparació de l'impacte paisatgístic: objecte 

 
L'Institut del Paisatge Urbà ha proposat a Verona Comunicación, SA, que actua 

en nom de Stracom Mediavest Group Iberia, SL, empresa encarregada de la 
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publicitat exterior de SAMSUNG, la col·laboració amb el Pla de recuperació de 
mitgeres de la ciutat, en concepte de reparació de l'impacte paisatgístic de l'ús 
excepcional del paisatge autoritzat. 

Verona Comunicación, SA ha acceptat aquesta proposta, i participarà en 
l’actuació esmentada aportant la quantitat de CATORZE MIL TRES-CENTS VINT-I-
UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS (14.321,35€), IVA inclòs. 

 
Cinquè. Modificacions sobrevingudes en l'objecte 

 
Si per circumstàncies sobrevingudes que ho justifiquin, aquesta participació s'ha 

de canviar de destinació, sense sobrepassar la xifra acordada i per a qualsevol 
altra actuació que reuneixi els requisits exigits per l'Ordenança dels usos del 
paisatge urbà, l'Institut del Paisatge Urbà ho comunicarà fefaentment a l'empresa 
col·laboradora a través de la persona que la representa en aquest conveni. 
Aquesta podrà optar per acceptar o rebutjar el canvi de destinació en el termini de 
vuit dies naturals des de la comunicació. 

 
Sisè. Abonament de les quantitats en què consisteix la reparació 

 
Verona Comunicación, SA, ingressarà el dia de la signatura d'aquest conveni la 

quantitat pactada, corresponent a la reparació de l'impacte paisatgístic, en el 
compte corrent número ES08 2100 3000 1922 0163 3296 de La Caixa d'Estalvis i 
Pensions de Barcelona, de la qual és titular l'Institut del Paisatge Urbà, i en què es 
recullen les col·laboracions econòmiques i les aportacions dels patrocinadors. 

L'Institut del Paisatge Urbà emetrà un rebut que detallarà aquest ingrés i la seva 
finalitat. Qualsevol pagament relacionat amb aquesta participació haurà de 
comptar amb el vistiplau del director tècnic d'aquest Institut del Paisatge Urbà. 

 
Setè. Altres aportacions de l'empresa col·laboradora 

 
Com a contribució addicional a la millora del paisatge urbà Verona 

Comunicación, SA, finançarà una part del procés de restauració de les façanes de 
l’edifici ubicat Balmes, 108, ateses les condicions econòmiques convingudes entre 
les parts. Segons ens comunica Verona Comunicación, SA, aquesta aportació 
addicional està valorada en el 100% dels pressupostos de l’obra 

Aquesta restauració s’haurà d’ajustar ales condicions particulars de la llicència 
d’obres en règim de comunicat diferit núm. 02-2013CD36444, emesa segons 
certificat de la Cap del Departament de Serveis Jurídics del districte de l’Eixample, 
amb data 10 de setembre de 2013 pel districte de l’Eixample, (annex 7), així com 
a les condicions d’actuació de l’informe tècnic d'autorització paisatgística de data 
16 de desembre de 2013, emès des de la Direcció Tècnica d'aquest Institut del 
Paisatge Urbà (annex 8), tal i com s'han compromès les parts en la compareixença 
de data 19 de desembre de de 2013, tal com es va acordar a l’acceptació de 
l’addenda a la compareixença de data 25 de març de 2014,  (annex 6). 

A més, s’haurà de complir el Pla de Treball de les obres esmentades proposat 
per l’empresa rehabilitadora, amb el corresponent vistiplau de la direcció 
facultativa de les obres (annex 9). 

 
Vuitè. Facultats municipals d'inspecció i control 

 
L'Institut del Paisatge Urbà farà les inspeccions necessàries per comprovar i 

valorar l'adequació a les condicions establertes en aquest conveni i en els seus 
annexos. L'ús excepcional del paisatge urbà no autoritzat o que no s'ajusti a les 
condicions imposades en l'autorització es considera falta molt greu i donarà lloc a 
una ordre de cessament i de desmuntatge que s’haurà de complir dins de les 24 
hores següents al requeriment; en cas contrari, l’Institut del Paisatge Urbà, 
procedirà a l’execució subsidiària. 
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L'Institut del Paisatge Urbà, en cas d'haver de procedir a l’execució subsidiària 
de la retirada de la lona, repercutirà les despeses originades, així com de qualsevol 
altra despesa que es derivi d'aquest fet a Verona Comunicación, SA, que actua en 
nom de Stracom Mediavest Group Iberia, SL, empresa encarregada de la publicitat 
exterior de SAMSUNG, i sens perjudici de la incoació de l’expedient sancionador 
corresponent. 

 
Novè. Normes d’instal·lació i despeses 

 
El cost de fabricació, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la lona, així 

com la responsabilitat civil, aniran a càrrec de l'empresa col·laboradora. En les 
operacions de muntatge i desmuntatge s’assegurarà en tot moment l’acompliment 
de les mesures de prevenció de riscos laborals. 

El venciment del termini previst comportarà la finalització del dret a l'ús 
excepcional, i el seu titular haurà de restaurar al seu càrrec i sense necessitat de 
ser requerit a l'efecte la realitat física alterada, restituint el paisatge a la seva 
condició anterior, i ho haurà de  comunicar a l'Institut del Paisatge Urbà en el 
termini de set (7) dies hàbils.  

L'empresa, d'altra banda, establirà les pòlisses d'assegurances corresponents 
que cobreixen els riscos d'accident i de responsabilitat civil enfront de terceres 
persones, per tot el temps de vigència de l'autorització. L'Ajuntament no assumeix 
cap responsabilitat a aquests efectes. 

Per motius de seguretat, es col·locarà en tota la superfície de la bastida un lona 
de protecció des de l’inici de l’obra fins a la finalització d’aquesta, a banda de les 
possibles lones publicitàries que es puguin instal·lar.  

 
Desè. Identificació i informació 

 
L'empresa col·laboradora es compromet a incorporar en la lona publicitària un 

faldó informatiu/identificatiu d'aquesta col·laboració a la millora del paisatge urbà, 
on s'hauran d'incloure els logos i els eslògans institucionals amb el text i les mides 
que s'adjunten com a annex 10. 

Així mateix, en aquest faldó, s'inclourà la referència a la participació segons el 
text facilitat per part d'aquest Institut del Paisatge Urbà, de forma que el conjunt 
total ocupi tota l'amplada de la lona publicitària col·locada sobre bastida i amb una 
alçada de, com a mínim, un metro. 

 
Onzè. Comunicació 

 
L'Institut del Paisatge Urbà contribuirà també a la divulgació adequada 

d'aquesta col·laboració de SAMSUNG, i ho farà en la Memòria d'Activitats. Amb 
aquesta finalitat, SAMSUNG facilitarà els seus logos i/o eslògans a aquest Institut 
del Paisatge Urbà per tal de poder fer la difusió adequada de tot allò que estigui 
relacionat amb la signatura d'aquest conveni i/o altres possibles 
campanyes/presentacions de l'Institut del Paisatge Urbà. 

El present conveni de col·laboració es publicarà a la Gaseta Municipal i es 
comunicarà al districte territorialment competent. 

 
 
I en prova de conformitat, signen aquest document per duplicat en el lloc i la 

data indicats en l'encapçalament. 
 
Per l'Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, el regidor-president, 

Antoni Vives i Tomàs. 
Per VERONA COMUNICACIÓN, SA, l’autoritzada Laura Lozano i Simó. 
La secretaria delegada, Pilar Figueras de Diego. 
 

* * * 
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Núm. 2250 
 

A Barcelona, 4 de desembre de 2014 
 

Reunits 
 
D'una part, l'Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs, regidor president de l'Institut 

Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, des d'ara l'Institut del Paisatge 
Urbà, amb NIF P-5890051E, càrrec per al qual va ser nomenat per Decret 
d'Alcaldia d’11 de juliol de 2011 i en ús de les facultats concedides per l’article 
5,2,h) dels Estatuts de l’Institut del Paisatge Urbà, aprovats pel Plenari del Consell 
Municipal en data 14 d’octubre de 2005, assistit en aquest acte per la Sra. Pilar 
Figueras de Diego, secretària delegada de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la 
Qualitat de Vida. 

De l’altra, la Sra. Laura Lozano i Simó, amb DNI 38124259-B, degudament 
autoritzada per aquest acte pel Sr. Joaquin Verona-Martínez amb núm. de DNI 
46221288-M, president de l’empresa Verona Comunicación, SA, amb NIF A-
58080839 i amb domicili social a l’avinguda Diagonal, 618, 6è CD, 08021 de 
Barcelona. 

 
Diuen  
 

1. L’empresa Verona Comunicación, SA, que el Sr. Joaquín Verona-Martínez 
Humet representa, està autoritzada per Xfera Móviles, SA, empresa encarregada 
de la publicitat exterior de YOIGO, per gestionar els seus interessos davant 
d’aquesta Corporació Municipal (annex 1). 

 
2. Verona Comunicación, SA, que actua en nom de Xfera Móviles, SA, empresa 

encarregada de la publicitat exterior de YOIGO, en data 28 de novembre de 2014, 
ha formulat una sol·licitud d'autorització d'ús excepcional del paisatge urbà 
mitjançant activitat publicitària des d'una propietat privada (annex 2). 

 
3. L’Ajuntament de Barcelona, des de sempre, ha tingut la inquietud de 

solucionar els problemes sorgits en el paisatge urbà de la ciutat arran dels 
diferents canvis urbanístics que aquesta ha sofert. Una de les distorsions més 
habituals és l’aparició de mitgeres, algunes de les quals estan destinades a 
perpetuar-se indefinidament. 

Això ha provocat que l’Ajuntament de Barcelona hagi buscat solucions en el 
marc d’una estratègia global de recuperació de la qualitat de la imatge urbana, 
fomentant l’agençament i adequació d’aquestes per integrar-les en el paisatge al 
qual pertanyen. 

 
4. L’Institut del Paisatge Urbà ha tingut des de sempre la sensibilitat per 

reconduir aquestes discontinuïtats i ha impulsat diverses operacions amb aquesta 
finalitat, gestionades amb subvenció econòmica i assessorament professional; bé 
finançades des del patrocini de patrocinadors privats. Així, l’Institut del Paisatge 
Urbà, dins dels programes de recuperació de la qualitat de la imatge urbana i 
donant continuïtat a l’esperit d’integrar les mitgeres de la ciutat de Barcelona, vol 
encetar ara de nou un projecte per a l’adequació i agençament d’un seguit de 
mitgeres a diferents indrets de Barcelona. 

 
5. L'Ajuntament de Barcelona, per acord del Consell Plenari de data 27 de juny 

de 1997, va aprovar definitivament la creació de l'Institut del Paisatge Urbà i, 
entre altres finalitats, li va assenyalar competències per col·laborar amb empreses 
i entitats en recerca de patrocinadors i formalitzar convenis i protocols, per al 
finançament d'obres, programes o serveis en benefici del paisatge urbà, de la 
imatge de la ciutat o de la qualitat de la vida urbana. 

L'Institut del Paisatge Urbà dins de les actuacions de millora del paisatge urbà 
vol promoure un Pla de remodelació de mitgeres de la ciutat, declarat mesura de 
govern el 19 d'abril de 2012 per la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 
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L'ús excepcional del paisatge urbà requereix autorització municipal expressa a fi 
de controlar l'impacte paisatgístic. Així mateix, hauran d’adequar-se a la Llei 
1/1998 de política lingüística en relació a l’ús normal del català en la publicitat a la 
via pública. El present conveni de col·laboració es realitza a l'empara del que es 
preveu per als usos excepcionals els articles 98 i següents de l'Ordenança dels 
usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona, aprovada el 26 de març de 1999. 
Així les parts, 

 
Convenen  

 
Primer. Autorització paisatgística 

 
La signatura del present conveni de col·laboració porta implícita l'autorització 

paisatgística prevista a l'article 98 de l'Ordenança dels usos del paisatge urbà, en 
relació a l'ús excepcional sol·licitat per Verona Comunicación, SA, que actua en 
nom de Xfera Móviles, SA, encarregada de la publicitat exterior de YOIGO. 

 
Segon. Contingut 

 
L'Ajuntament autoritza Verona Comunicación, SA, que actua en nom de Xfera 

Móviles, SA, encarregada de la publicitat exterior de YOIGO, la col·locació d'una 
lona publicitària segons el disseny, els colors, les mides, les característiques, els 
continguts i l’idioma o els idiomes que figuren a la proposta, que s’adjunta com a 
annex 3. 

Aquesta lona es col·locarà a les bastides de les obres de restauració de les 
façanes de l’edifici ubicat a La Rambla, 75, de Barcelona, obres que eliminaran 
qualsevol element, patologia o situació de risc, d’acord amb el que disposa l’article 
42 de l’Ordenança municipal dels usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona. 
S’adjunta com a annex 4 el document d’acreditació de l’estat de conservació i de 
seguretat dels elements exteriors dels edificis de data 26 de setembre de 2014, on 
es reflecteixen alguns d’aquests elements de risc.  

S'adjunta com a annex 5, l'autorització de la propietat. 
Els missatges publicitaris hauran d’adequar-se en tot moment a la normativa 

aplicable en matèria de publicitat i, per tant, restarà prohibida la publicitat que 
ofengui les institucions públiques, lesioni els drets de la persona o sigui contrària a 
les disposicions normatives. No s’admetrà en cap cas publicitat relacionada amb 
productes com l’alcohol o el tabac en els termes de la legislació vigent.  

Pel que fa a la il·luminació nocturna de la lona publicitària, s'haurà d'ajustar a 
allò que disposa la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC 3407, de 12 de juny 
de 2001) i l'Ordre del Ministeri de la Presidència PRE/22/11/2006, de 4 de juliol, 
per la qual es publica el calendari del període de l’hora d’estiu corresponent als 
anys 2012 a 2016 i, per tant, l'horari de la il·luminació nocturna durant l'any 2014 
serà el següent: 

• horari d’hivern: de l’1 de gener fins el 29 de març, ambdós inclosos, i 
del 26 d’octubre al 31 de desembre, ambdós inclosos, s'haurà d'apagar 
a les 23 hores. 

• horari d’estiu: del 30 de març al 25 d’octubre, ambdós inclosos, s'haurà 
d'apagar a les 24 hores 

En cap cas s’acceptaran il·luminacions disposades a la part inferior i els laterals 
tant de la lona com de la bastida d'obra, per tal d'evitar la dispersió de llum i 
l'augment de contaminació lumínica zenital. En cas d’incompliment d’aquestes 
condicions, es donarà per caducada i sense efecte la present autorització i 
l’empresa estarà obligada a desmuntar immediatament la instal·lació.  

A aquests efectes, l’Institut de Paisatge Urbà haurà de comunicar fefaentment 
l’incompliment que haurà d’esmenar-se en un termini de 48 hores des de la 
recepció de la notificació. I en aquest sentit, Verona Comunicación, SA, que actua 
en nom de Xfera Móviles, SA, encarregada de la publicitat exterior de YOIGO, es 
compromet a complir la normativa esmentada. 
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Tercer. Termini 
 
El termini màxim de la present autorització paisatgística és d’un (1) mes a partir 

de la data de la seva col·locació. La lona publicitària romandrà exposada del 9 de 
desembre de 2014 fins al 8 de gener de 2015. Aquest termini, que és 
improrrogable, no excedirà en cap cas la durada de les obres de restauració de les 
façanes de l’edifici ubicat a La Rambla, 75, i està supeditat al compliment estricte 
dels assabentats núms. 3 i 4 de la compareixença de data 31 d’octubre de 2014, 
que consta com a annex 6. 

En el cas d’incompliment d’aquesta condició, Verona Comunicación, SA, que 
actua en nom de Xfera Móviles, SA, encarregada de la publicitat exterior de 
YOIGO, es compromet a retirar al seu càrrec la lona publicitària en 24 hores a 
requeriment d’aquest Institut del Paisatge Urbà i a no reclamar per aquest fet cap 
mena de devolució de la compensació paisatgística que figura al CONVENEN quart, 
ni indemnització, ni qualsevol altra despesa que d’aquest fet se’n derivi. 

Les obres de rehabilitació d’aquesta façana hauran d’estar iniciades en el 
moment d’aquesta col·locació. 

Per minimitzar i pacificar l’impacte paisatgístic de les lones publicitàries i 
aconseguir mantenir endreçat l’espai durant la intervenció a l’edifici, Verona 
Comunicación, SA, es compromet a cobrir les bastides d’obra de l’edifici de 
referència amb una lona mimètica durant el temps que hi hagi obra però no 
exposició de lona publicitària. 

El cost de fabricació (sens perjudici de poder repercutir, totalment o 
parcialment, el seu cost a tercers), la instal·lació, el manteniment i el desmuntatge 
de la lona mimètica, així com la responsabilitat civil, aniran a càrrec de Verona 
Comunicación, SA, tal i com s’han compromès les parts, en el assabentat núm. 7, 
a la compareixença de data 31 d’octubre de 2014 (annex 6). Mentre duri 
l’exposició d’aquesta lona, haurà de ser present el faldó identificatiu on s'hauran 
d'incloure els logos i els eslògans institucionals amb el text i les mides tal com 
s’especifica al punta “DESÈ.  Identificació i informació” 

L’incompliment de col·locar la lona mimètica en els terminis i situacions 
especificats impossibilitarà la continuïtat de la presència publicitària en el període 
de les obres en curs. 

 
Quart. Reparació de l'impacte paisatgístic: objecte 

 
L'Institut del Paisatge Urbà ha proposat a Verona Comunicación, SA, que actua 

en nom de Xfera Móviles, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior de 
YOIGO, la col·laboració amb el Pla de recuperació de mitgeres de la ciutat, en 
concepte de reparació de l'impacte paisatgístic de l'ús excepcional del paisatge 
autoritzat. 

Verona Comunicación, SA ha acceptat aquesta proposta, i participarà en 
l’actuació esmentada aportant la quantitat de VUIT MIL QUATRE-CENTS 
VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS (8.486,38€), IVA inclòs. 

 
Cinquè. Modificacions sobrevingudes en l'objecte 

 
Si per circumstàncies sobrevingudes que ho justifiquin, aquesta participació s'ha 

de canviar de destinació, sense sobrepassar la xifra acordada i per a qualsevol 
altra actuació que reuneixi els requisits exigits per l'Ordenança dels usos del 
paisatge urbà, l'Institut del Paisatge Urbà ho comunicarà fefaentment a l'empresa 
col·laboradora a través de la persona que la representa en aquest conveni. 
Aquesta podrà optar per acceptar o rebutjar el canvi de destinació en el termini de 
vuit dies naturals des de la comunicació. 

 
Sisè. Abonament de les quantitats en què consisteix la reparació 

 
Verona Comunicación, SA, ingressarà el dia de la signatura d'aquest conveni la 

quantitat pactada, corresponent a la reparació de l'impacte paisatgístic, en el 
compte corrent número ES08 2100 3000 1922 0163 3296 de La Caixa d'Estalvis i 
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Pensions de Barcelona, de la qual és titular l'Institut del Paisatge Urbà, i en què es 
recullen les col·laboracions econòmiques i les aportacions dels patrocinadors. 

O bé en el moment de signatura del conveni Verona Comunicación, SA, aportarà 
una garantia del seu pagament. Aquesta garantia podrà ser en metàl·lic o amb 
pagarés amb venciment no superior a 60 dies. L'Institut del Paisatge Urbà emetrà 
un rebut detallant aquest ingrés i la seva finalitat.  

L'Institut del Paisatge Urbà emetrà un rebut que detallarà aquest ingrés i la seva 
finalitat. Qualsevol pagament relacionat amb aquesta participació haurà de 
comptar amb el vistiplau del director tècnic d'aquest Institut del Paisatge Urbà. 

 
Setè. Altres aportacions de l'empresa col·laboradora 

 
Com a contribució addicional a la millora del paisatge urbà Verona 

Comunicación, SA, finançarà una part del procés de restauració de les façanes de 
l’edifici ubicat a La Rambla, 75, ateses les condicions econòmiques convingudes 
entre les parts. Segons ens comunica Verona Comunicación, SA, aquesta aportació 
addicional està valorada en el 24,72% dels pressupostos de l’obra 

Aquesta restauració s’haurà d’ajustar ales condicions particulars de la llicència 
d’obres en règim de comunicat núm. 01-2014LL35947, emesa amb data 29 
d’octubre de 2014 pel districte de Ciutat Vella (annex 7), així com a les condicions 
d’actuació de l’informe tècnic d'autorització paisatgística de data 23 d’octubre de 
2014, emès des de la Direcció Tècnica d'aquest Institut del Paisatge Urbà (annex 
8), tal i com s'han compromès les parts en la compareixença de data 31 d’octubre 
de 2014 (annex 6). 

A més, s’haurà de complir el Pla de Treball de les obres esmentades proposat 
per l’empresa rehabilitadora, amb el corresponent vistiplau de la direcció 
facultativa de les obres (annex 9). 

 
Vuitè. Facultats municipals d'inspecció i control 

 
L'Institut del Paisatge Urbà farà les inspeccions necessàries per comprovar i 

valorar l'adequació a les condicions establertes en aquest conveni i en els seus 
annexos. L'ús excepcional del paisatge urbà no autoritzat o que no s'ajusti a les 
condicions imposades en l'autorització es considera falta molt greu i donarà lloc a 
una ordre de cessament i de desmuntatge que s’haurà de complir dins de les 24 
hores següents al requeriment; en cas contrari, l’Institut del Paisatge Urbà, 
procedirà a l’execució subsidiària. 

L'Institut del Paisatge Urbà, en cas d'haver de procedir a l’execució subsidiària 
de la retirada de la lona, repercutirà les despeses originades, així com de qualsevol 
altra despesa que es derivi d'aquest fet a Verona Comunicación, SA, que actua en 
nom de Xfera Móviles, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior de 
YOIGO, i sens perjudici de la incoació de l’expedient sancionador corresponent. 

 
Novè. Normes d’instal·lació i despeses 

 
El cost de fabricació, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la lona, així 

com la responsabilitat civil, aniran a càrrec de l'empresa col·laboradora. En les 
operacions de muntatge i desmuntatge s’assegurarà en tot moment l’acompliment 
de les mesures de prevenció de riscos laborals. 

El venciment del termini previst comportarà la finalització del dret a l'ús 
excepcional, i el seu titular haurà de restaurar al seu càrrec i sense necessitat de 
ser requerit a l'efecte la realitat física alterada, restituint el paisatge a la seva 
condició anterior, i ho haurà de  comunicar a l'Institut del Paisatge Urbà en el 
termini de set dies hàbils.  

L'empresa, d'altra banda, establirà les pòlisses d'assegurances corresponents 
que cobreixen els riscos d'accident i de responsabilitat civil enfront de terceres 
persones, per tot el temps de vigència de l'autorització. L'Ajuntament no assumeix 
cap responsabilitat a aquests efectes. 
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Per motius de seguretat, es col·locarà en tota la superfície de la bastida un lona 
de protecció des de l’inici de l’obra fins a la finalització d’aquesta, a banda de les 
possibles lones publicitàries que es puguin instal·lar.  

 
Desè. Identificació i informació 

 
L'empresa col·laboradora es compromet a incorporar en la lona publicitària un 

faldó informatiu/identificatiu d'aquesta col·laboració a la millora del paisatge urbà, 
on s'hauran d'incloure els logos i els eslògans institucionals amb el text i les mides 
que s'adjunten com a annex 11. 

Així mateix, en aquest faldó, s'inclourà la referència a la participació segons el 
text facilitat per part d'aquest Institut del Paisatge Urbà, de forma que el conjunt 
total ocupi tota l'amplada de la lona publicitària col·locada sobre bastida i amb una 
alçada de, com a mínim, un metro. 

 
Onzè. Comunicació 

 
L'Institut del Paisatge Urbà contribuirà també a la divulgació adequada 

d'aquesta col·laboració de YOIGO, i ho farà en la Memòria d'Activitats. Amb 
aquesta finalitat, YOIGO facilitarà els seus logos i/o eslògans a aquest Institut del 
Paisatge Urbà per tal de poder fer la difusió adequada de tot allò que estigui 
relacionat amb la signatura d'aquest conveni i/o altres possibles 
campanyes/presentacions de l'Institut del Paisatge Urbà. 

El present conveni de col·laboració es publicarà a la Gaseta Municipal i es 
comunicarà al districte territorialment competent. 

 
I en prova de conformitat, signen aquest document per duplicat en el lloc i la 

data indicats en l'encapçalament. 
 
 
Per l'Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, el regidor-president, 

Antoni Vives i Tomàs. 
Per VERONA COMUNICACIÓN, SA, l’autoritzada Laura Lozano i Simó. 
La secretaria delegada, Pilar Figueras de Diego. 
 

* * * 
 

Núm. 2252 
 

A Barcelona 5 de desembre de 2014 
 

Reunits  
 
D'una part, l'Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs, regidor president de l'Institut 

Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, des d'ara l'Institut del Paisatge 
Urbà, amb NIF P-5890051E, càrrec per al qual va ser nomenat per Decret 
d'Alcaldia d’11 de juliol de 2011 i en ús de les facultats concedides per l’article 
5,2,h) dels Estatuts de l’Institut del Paisatge Urbà, aprovats pel Plenari del Consell 
Municipal en data 14 d’octubre de 2005, assistit en aquest acte per la Sra. Pilar 
Figueras de Diego, secretària delegada de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la 
Qualitat de Vida. 

De l’altra, la Sra. Laura Lozano i Simó, amb DNI 38124259-B, degudament 
autoritzada per aquest acte pel Sr. Joaquin Verona-Martínez amb núm. de DNI 
46221288-M, president de l’empresa Verona Comunicación, SA, amb NIF A-
58080839 i amb domicili social a l’avinguda Diagonal, 618, 6è CD, 08021 de 
Barcelona. 
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Diuen  
 
1. L’empresa Verona Comunicación, SA, que el Sr. Joaquín Verona-Martínez 

Humet representa, està autoritzada per Posterscope Iberia, SAU, empresa 
encarregada de la publicitat exterior de SOLÁN DE CABRAS, per gestionar els seus 
interessos davant d’aquesta Corporació Municipal (annex 1). 

 
2. Verona Comunicación, SA, que actua en nom de Posterscope Iberia, SAU, 

empresa encarregada de la publicitat exterior de SOLÁN DE CABRAS, en data 12 
de novembre de 2014, ha formulat una sol·licitud d'autorització d'ús excepcional 
del paisatge urbà mitjançant activitat publicitària des d'una propietat privada 
(annex 2). 

 
3. L’Ajuntament de Barcelona, des de sempre, ha tingut la inquietud de 

solucionar els problemes sorgits en el paisatge urbà de la ciutat arran dels 
diferents canvis urbanístics que aquesta ha sofert. Una de les distorsions més 
habituals és l’aparició de mitgeres, algunes de les quals estan destinades a 
perpetuar-se indefinidament. 

Això ha provocat que l’Ajuntament de Barcelona hagi buscat solucions en el 
marc d’una estratègia global de recuperació de la qualitat de la imatge urbana, 
fomentant l’agençament i adequació d’aquestes per integrar-les en el paisatge al 
qual pertanyen. 

 
4. L’Institut del Paisatge Urbà ha tingut des de sempre la sensibilitat per 

reconduir aquestes discontinuïtats i ha impulsat diverses operacions amb aquesta 
finalitat, gestionades amb subvenció econòmica i assessorament professional; bé 
finançades des del patrocini de patrocinadors privats. Així, l’Institut del Paisatge 
Urbà, dins dels programes de recuperació de la qualitat de la imatge urbana i 
donant continuïtat a l’esperit d’integrar les mitgeres de la ciutat de Barcelona, vol 
encetar ara de nou un projecte per a l’adequació i agençament d’un seguit de 
mitgeres a diferents indrets de Barcelona. 

 
5. L'Ajuntament de Barcelona, per acord del Consell Plenari de data 27 de juny 

de 1997, va aprovar definitivament la creació de l'Institut del Paisatge Urbà i, 
entre altres finalitats, li va assenyalar competències per col·laborar amb empreses 
i entitats en recerca de patrocinadors i formalitzar convenis i protocols, per al 
finançament d'obres, programes o serveis en benefici del paisatge urbà, de la 
imatge de la ciutat o de la qualitat de la vida urbana. 

L'Institut del Paisatge Urbà dins de les actuacions de millora del paisatge urbà 
vol promoure un Pla de remodelació de mitgeres de la ciutat, declarat mesura de 
govern el 19 d'abril de 2012 per la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 

L'ús excepcional del paisatge urbà requereix autorització municipal expressa a fi 
de controlar l'impacte paisatgístic. Així mateix, hauran d’adequar-se a la Llei 
1/1998 de política lingüística en relació a l’ús normal del català en la publicitat a la 
via pública. El present conveni de col·laboració es realitza a l'empara del que es 
preveu per als usos excepcionals els articles 98 i següents de l'Ordenança dels 
usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona, aprovada el 26 de març de 1999. 
Així les parts, 

 
Convenen  

 
Primer. Autorització paisatgística 

 
La signatura del present conveni de col·laboració porta implícita l'autorització 

paisatgística prevista a l'article 98 de l'Ordenança dels usos del paisatge urbà, en 
relació a l'ús excepcional sol·licitat per Verona Comunicación, SA, que actua en 
nom de Posterscope Iberia, SAU, encarregada de la publicitat exterior de SOLÁN 
DE CABRAS. 
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Segon. Contingut 
 
L'Ajuntament autoritza Verona Comunicación, SA, que actua en nom de 

Posterscope Iberia, SAU, encarregada de la publicitat exterior de SOLÁN DE 
CABRAS, la col·locació d'una lona publicitària segons el disseny, els colors, les 
mides, les característiques, els continguts i l’idioma o els idiomes que figuren a la 
proposta, que s’adjunta com a annex 3. 

Aquesta lona es col·locarà a les bastides de les obres de restauració de les 
façanes de l’edifici ubicat al Passeig de Gràcia, 21, de Barcelona, obres que 
eliminaran qualsevol element, patologia o situació de risc, d’acord amb el que 
disposa l’article 42 de l’Ordenança municipal dels usos del paisatge urbà de la 
ciutat de Barcelona. S’adjunta com a annex 4 el document d’acreditació de l’estat 
de conservació i de seguretat dels elements exteriors dels edificis de data 31 
d’octubre de 2014, on es reflecteixen alguns d’aquests elements de risc.  

S'adjunta com a annex 5, l'autorització de la propietat. 
Els missatges publicitaris hauran d’adequar-se en tot moment a la normativa 

aplicable en matèria de publicitat i, per tant, restarà prohibida la publicitat que 
ofengui les institucions públiques, lesioni els drets de la persona o sigui contrària a 
les disposicions normatives. No s’admetrà en cap cas publicitat relacionada amb 
productes com l’alcohol o el tabac en els termes de la legislació vigent.  

Pel que fa a la il·luminació nocturna de la lona publicitària, s'haurà d'ajustar a 
allò que disposa la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC 3407, de 12 de juny 
de 2001) i l'Ordre del Ministeri de la Presidència PRE/22/11/2006, de 4 de juliol, 
per la qual es publica el calendari del període de l’hora d’estiu corresponent als 
anys 2012 a 2016 i, per tant, l'horari de la il·luminació nocturna durant l'any 2014 
serà el següent: 

• horari d’hivern: de l’1 de gener fins el 29 de març, ambdós inclosos, i 
del 26 d’octubre al 31 de desembre, ambdós inclosos, s'haurà d'apagar 
a les 23 hores. 

• horari d’estiu: del 30 de març al 25 d’octubre, ambdós inclosos, s'haurà 
d'apagar a les 24 hores 

En cap cas s’acceptaran il·luminacions disposades a la part inferior i els laterals 
tant de la lona com de la bastida d'obra, per tal d'evitar la dispersió de llum i 
l'augment de contaminació lumínica zenital. En cas d’incompliment d’aquestes 
condicions, es donarà per caducada i sense efecte la present autorització i 
l’empresa estarà obligada a desmuntar immediatament la instal·lació.  

A aquests efectes, l’Institut de Paisatge Urbà haurà de comunicar fefaentment 
l’incompliment que haurà d’esmenar-se en un termini de 48 hores des de la 
recepció de la notificació. I en aquest sentit, Verona Comunicación, SA, que actua 
en nom de Posterscope Iberia, SAU, encarregada de la publicitat exterior de 
SOLÁN DE CABRAS, es compromet a complir la normativa esmentada. 

 
Tercer. Termini 

 
El termini màxim de la present autorització paisatgística és d’un (1) mes a partir 

de la data de la seva col·locació. La lona publicitària romandrà exposada del 9 de 
desembre de 2014 fins al 8 de gener de 2015. Aquest termini, que és 
improrrogable, no excedirà en cap cas la durada de les obres de restauració de les 
façanes de l’edifici ubicat al Passeig de Gràcia, 21, i està supeditat al compliment 
estricte dels assabentats núms. 3 i 4 de la compareixença de data 4 de desembre 
de 2014, que consta com a annex 6. 

En el cas d’incompliment d’aquesta condició, Verona Comunicación, SA, que 
actua en nom de Posterscope Iberia, SAU, encarregada de la publicitat exterior de 
SOLÁN DE CABRAS, es compromet a retirar al seu càrrec la lona publicitària en 24 
hores a requeriment d’aquest Institut del Paisatge Urbà i a no reclamar per aquest 
fet cap mena de devolució de la compensació paisatgística que figura al CONVENEN 
quart, ni indemnització, ni qualsevol altra despesa que d’aquest fet se’n derivi. 

Les obres de rehabilitació d’aquesta façana hauran d’estar iniciades en el 
moment d’aquesta col·locació. 
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Per minimitzar i pacificar l’impacte paisatgístic de les lones publicitàries i 
aconseguir mantenir endreçat l’espai durant la intervenció a l’edifici, Verona 
Comunicación, SA, es compromet a cobrir les bastides d’obra de l’edifici de 
referència amb una lona mimètica durant el temps que hi hagi obra però no 
exposició de lona publicitària. 

El cost de fabricació (sens perjudici de poder repercutir, totalment o 
parcialment, el seu cost a tercers), la instal·lació, el manteniment i el desmuntatge 
de la lona mimètica, així com la responsabilitat civil, aniran a càrrec de Verona 
Comunicación, SA, tal i com s’han compromès les parts, en el assabentat núm. 7, 
a la compareixença de data 4 de desembre de 2014 (annex 6). Mentre duri 
l’exposició d’aquesta lona, haurà de ser present el faldó identificatiu on s'hauran 
d'incloure els logos i els eslògans institucionals amb el text i les mides tal com 
s’especifica al punta “DESÈ.  Identificació i informació” 

L’incompliment de col·locar la lona mimètica en els terminis i situacions 
especificats impossibilitarà la continuïtat de la presència publicitària en el període 
de les obres en curs. 

 
Quart. Reparació de l'impacte paisatgístic: objecte 

 
L'Institut del Paisatge Urbà ha proposat a Verona Comunicación, SA, que actua 

en nom de Posterscope Iberia, SAU, empresa encarregada de la publicitat exterior 
de SOLÁN DE CABRAS, la col·laboració amb el Pla de recuperació de mitgeres de la 
ciutat, en concepte de reparació de l'impacte paisatgístic de l'ús excepcional del 
paisatge autoritzat. 

Verona Comunicación, SA ha acceptat aquesta proposta, i participarà en 
l’actuació esmentada aportant la quantitat de TREZTE MIL SIS-CENTS TRENTA-
NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS (13.639,38€), IVA inclòs. 

 
Cinquè. Modificacions sobrevingudes en l'objecte 

 
Si per circumstàncies sobrevingudes que ho justifiquin, aquesta participació s'ha 

de canviar de destinació, sense sobrepassar la xifra acordada i per a qualsevol 
altra actuació que reuneixi els requisits exigits per l'Ordenança dels usos del 
paisatge urbà, l'Institut del Paisatge Urbà ho comunicarà fefaentment a l'empresa 
col·laboradora a través de la persona que la representa en aquest conveni. 
Aquesta podrà optar per acceptar o rebutjar el canvi de destinació en el termini de 
vuit dies naturals des de la comunicació. 

 
Sisè. Abonament de les quantitats en què consisteix la reparació 

 
Verona Comunicación, SA, ingressarà el dia de la signatura d'aquest conveni la 

quantitat pactada, corresponent a la reparació de l'impacte paisatgístic, en el 
compte corrent número ES08 2100 3000 1922 0163 3296 de La Caixa d'Estalvis i 
Pensions de Barcelona, de la qual és titular l'Institut del Paisatge Urbà, i en què es 
recullen les col·laboracions econòmiques i les aportacions dels patrocinadors. 

O bé en el moment de signatura del conveni Verona Comunicación, SA, aportarà 
una garantia del seu pagament. Aquesta garantia podrà ser en metàl·lic o amb 
pagarés amb venciment no superior a 60 dies. L'Institut del Paisatge Urbà emetrà 
un rebut detallant aquest ingrés i la seva finalitat.  

L'Institut del Paisatge Urbà emetrà un rebut que detallarà aquest ingrés i la seva 
finalitat. Qualsevol pagament relacionat amb aquesta participació haurà de 
comptar amb el vistiplau del director tècnic d'aquest Institut del Paisatge Urbà. 

 
Setè. Altres aportacions de l'empresa col·laboradora 

 
Com a contribució addicional a la millora del paisatge urbà Verona 

Comunicación, SA, finançarà una part del procés de restauració de les façanes de 
l’edifici ubicat al Passeig de Gràcia, 21, ateses les condicions econòmiques 
convingudes entre les parts. Segons ens comunica Verona Comunicación, SA, 
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aquesta aportació addicional està valorada en el 16,81% dels pressupostos de 
l’obra 

Aquesta restauració s’haurà d’ajustar ales condicions particulars de la llicència 
d’obres núm. 02-2012LL14679, emesa amb data 3 de desembre de 2012 pel 
districte de l’Eixample, de la qual s’ha demanat les corresponents pròrrogues d’inici 
(annex 7), així com a les condicions d’actuació de l’informe tècnic d'autorització 
paisatgística de data 1 de desembre de 2014, emès des de la Direcció Tècnica 
d'aquest Institut del Paisatge Urbà (annex 8), tal i com s'han compromès les parts 
en la compareixença de data 4 de desembre de 2014 (annex 6). 

A més, s’haurà de complir el Pla de Treball de les obres esmentades proposat 
per l’empresa rehabilitadora, amb el corresponent vistiplau de la direcció 
facultativa de les obres (annex 9). 

 
Vuitè. Facultats municipals d'inspecció i control 

 
L'Institut del Paisatge Urbà farà les inspeccions necessàries per comprovar i 

valorar l'adequació a les condicions establertes en aquest conveni i en els seus 
annexos. L'ús excepcional del paisatge urbà no autoritzat o que no s'ajusti a les 
condicions imposades en l'autorització es considera falta molt greu i donarà lloc a 
una ordre de cessament i de desmuntatge que s’haurà de complir dins de les 24 
hores següents al requeriment; en cas contrari, l’Institut del Paisatge Urbà, 
procedirà a l’execució subsidiària. 

L'Institut del Paisatge Urbà, en cas d'haver de procedir a l’execució subsidiària 
de la retirada de la lona, repercutirà les despeses originades, així com de qualsevol 
altra despesa que es derivi d'aquest fet a Verona Comunicación, SA, que actua en 
nom de Posterscope Iberia, SAU, empresa encarregada de la publicitat exterior de 
SOLÁN DE CABRAS, i sens perjudici de la incoació de l’expedient sancionador 
corresponent. 

 
Novè. Normes d’instal·lació i despeses 

 
El cost de fabricació, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la lona, així 

com la responsabilitat civil, aniran a càrrec de l'empresa col·laboradora. En les 
operacions de muntatge i desmuntatge s’assegurarà en tot moment l’acompliment 
de les mesures de prevenció de riscos laborals. 

El venciment del termini previst comportarà la finalització del dret a l'ús 
excepcional, i el seu titular haurà de restaurar al seu càrrec i sense necessitat de 
ser requerit a l'efecte la realitat física alterada, restituint el paisatge a la seva 
condició anterior, i ho haurà de  comunicar a l'Institut del Paisatge Urbà en el 
termini de set dies hàbils.  

L'empresa, d'altra banda, establirà les pòlisses d'assegurances corresponents 
que cobreixen els riscos d'accident i de responsabilitat civil enfront de terceres 
persones, per tot el temps de vigència de l'autorització. L'Ajuntament no assumeix 
cap responsabilitat a aquests efectes. 

Per motius de seguretat, es col·locarà en tota la superfície de la bastida un lona 
de protecció des de l’inici de l’obra fins a la finalització d’aquesta, a banda de les 
possibles lones publicitàries que es puguin instal·lar. Per garantir el total 
compliment a la normativa vigent s’adjunta certificació de la direcció facultativa pel 
que fa a la bastida tubular (annex 10) 

 
Desè. Identificació i informació 

 
L'empresa col·laboradora es compromet a incorporar en la lona publicitària un 

faldó informatiu/identificatiu d'aquesta col·laboració a la millora del paisatge urbà, 
on s'hauran d'incloure els logos i els eslògans institucionals amb el text i les mides 
que s'adjunten com a annex 11. 

Així mateix, en aquest faldó, s'inclourà la referència a la participació segons el 
text facilitat per part d'aquest Institut del Paisatge Urbà, de forma que el conjunt 
total ocupi tota l'amplada de la lona publicitària col·locada sobre bastida i amb una 
alçada de, com a mínim, un metro. 
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Onzè. Comunicació 

 
L'Institut del Paisatge Urbà contribuirà també a la divulgació adequada 

d'aquesta col·laboració de SOLÁN DE CABRAS, i ho farà en la Memòria d'Activitats. 
Amb aquesta finalitat, SOLÁN DE CABRAS facilitarà els seus logos i/o eslògans a 
aquest Institut del Paisatge Urbà per tal de poder fer la difusió adequada de tot 
allò que estigui relacionat amb la signatura d'aquest conveni i/o altres possibles 
campanyes/presentacions de l'Institut del Paisatge Urbà. 

El present conveni de col·laboració es publicarà a la Gaseta Municipal i es 
comunicarà al districte territorialment competent. 

 
I en prova de conformitat, signen aquest document per duplicat en el lloc i la 

data indicats en l'encapçalament. 
 
 
Per l'Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, el regidor-president, 

Antoni Vives i Tomàs. 
Per VERONA COMUNICACIÓN, SA, l’autoritzada Laura Lozano i Simó. 
La secretaria delegada, Pilar Figueras de Diego. 
 

* * * 
 

Núm. 2254 
 

A Barcelona, 10 de desembre de 2014 
 

Reunits 
 
D'una part, l'Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs, regidor president de l'Institut 

Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, des d'ara l'Institut del Paisatge 
Urbà, amb NIF P-5890051E, càrrec per al qual va ser nomenat per Decret 
d'Alcaldia d’11 de juliol de 2011 i en ús de les facultats concedides per l’article 
5,2,h) dels Estatuts de l’Institut del Paisatge Urbà, aprovats pel Plenari del Consell 
Municipal en data 14 d’octubre de 2005, assistit en aquest acte per la Sra. Pilar 
Figueras de Diego, secretària delegada de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la 
Qualitat de Vida. 

De l'altra, el Sr. Michael Gumz amb NIE núm. X-3631417-Q, degudament 
autoritzat per aquest acte pel Sr. Erminio Deodato, amb NIE 7022690-P, 
administrador-gerent de IBERDEFI, SL, amb NIF B-79071965 i amb domicili social 
al carrer Luis Díaz Cobeña, 6, 28033 de Madrid. 

 
Diuen  

 
1. L’empresa Iberdefi, SL, que el Sr. Michael Gumz representa, està autoritzada 

per Vallas y Soportes de Exterior, SL, la qual al seu torn està autoritzada per 
l’Agència Catalana de Turisme, organisme encarregat de la publicitat exterior de 
TURISME DE CATALUNYA, per gestionar els seus interessos davant d’aquesta 
Corporació Municipal (annex 1). 

 
2. Iberdefi, SL, que actua en nom de Vallas y Soportes de Exterior, SL, la qual al 

seu torn està autoritzada per l’Agència Catalana de Turisme, organisme encarregat 
de la publicitat exterior de TURISME DE CATALUNYA, en data 4 de desembre de 
2014, ha formulat una sol·licitud d'autorització d'ús excepcional del paisatge urbà 
mitjançant activitat publicitària des d'una propietat privada (annex 2). 

 
3. L’Ajuntament de Barcelona, des de sempre, ha tingut la inquietud de 

solucionar els problemes sorgits en el paisatge urbà de la ciutat arran dels 
diferents canvis urbanístics que aquesta ha sofert. Una de les distorsions més 
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habituals és l’aparició de mitgeres, algunes de les quals estan destinades a 
perpetuar-se indefinidament. 

Això ha provocat que l’Ajuntament de Barcelona hagi buscat solucions en el 
marc d’una estratègia global de recuperació de la qualitat de la imatge urbana, 
fomentant l’agençament i adequació d’aquestes per integrar-les en el paisatge al 
qual pertanyen. 

 
4. L’Institut del Paisatge Urbà ha tingut des de sempre la sensibilitat per 

reconduir aquestes discontinuïtats i ha impulsat diverses operacions amb aquesta 
finalitat, gestionades amb subvenció econòmica i assessorament professional; bé 
finançades des del patrocini de patrocinadors privats. Així, l’Institut del Paisatge 
Urbà, dins dels programes de recuperació de la qualitat de la imatge urbana i 
donant continuïtat a l’esperit d’integrar les mitgeres de la ciutat de Barcelona, vol 
encetar ara de nou un projecte per a l’adequació i agençament d’un seguit de 
mitgeres a diferents indrets de Barcelona. 

 
5. L'Ajuntament de Barcelona, per acord del Consell Plenari de data 27 de juny 

de 1997, va aprovar definitivament la creació de l'Institut del Paisatge Urbà i, 
entre altres finalitats, li va assenyalar competències per col·laborar amb empreses 
i entitats en recerca de patrocinadors i formalitzar convenis i protocols, per al 
finançament d'obres, programes o serveis en benefici del paisatge urbà, de la 
imatge de la ciutat o de la qualitat de la vida urbana. 

L'Institut del Paisatge Urbà dins de les actuacions de millora del paisatge urbà 
vol promoure un Pla de remodelació de mitgeres de la ciutat, declarat mesura de 
govern el 19 d'abril de 2012 per la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 

L'ús excepcional del paisatge urbà requereix autorització municipal expressa a fi 
de controlar l'impacte paisatgístic. Així mateix, hauran d’adequar-se a la Llei 
1/1998 de política lingüística en relació a l’ús normal del català en la publicitat a la 
via pública. El present conveni de col·laboració es realitza a l'empara del que es 
preveu per als usos excepcionals els articles 98 i següents de l'Ordenança dels 
usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona, aprovada el 26 de març de 1999. 
Així les parts, 

 
Convenen  

 
Primer. Autorització paisatgística 

 
La signatura del present conveni de col·laboració porta implícita l'autorització 

paisatgística prevista a l'article 98 de l'Ordenança dels usos del paisatge urbà, en 
relació a l'ús excepcional sol·licitat per Iberdefi, SL, que actua en nom de Vallas y 
Soportes de Exterior, SL, la qual al seu torn està autoritzada per l’Agència Catalana 
de Turisme, organisme encarregat de la publicitat exterior de TURISME DE 
CATALUNYA. 

 
Segon. Contingut 

 
L'Ajuntament autoritza Iberdefi, SL, que actua en nom de Vallas y Soportes de 

Exterior, SL, la qual al seu torn està autoritzada per l’Agència Catalana de Turisme, 
organisme encarregat de la publicitat exterior de TURISME DE CATALUNYA, la 
col·locació d'una lona publicitària segons el disseny, els colors, les mides, les 
característiques, els continguts i l’idioma o els idiomes que figuren a la proposta, 
que s’adjunta com a annex 3. 

Aquesta lona es col·locarà a les bastides de les obres de restauració de les 
façanes de l’edifici ubicat al carrer de Flassaders, 45, de Barcelona, obres que 
eliminaran qualsevol element, patologia o situació de risc, d’acord amb el que 
disposa l’article 42 de l’Ordenança municipal dels usos del paisatge urbà de la 
ciutat de Barcelona. S’adjunta com a annex 4 el document d’acreditació de l’estat 
de conservació i de seguretat dels elements exteriors dels edificis de data 26 
d’agost de 2014, on es reflecteixen alguns d’aquests elements de risc.  

S'adjunta com a annex 5, l'autorització de la propietat. 
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Els missatges publicitaris hauran d’adequar-se en tot moment a la normativa 
aplicable en matèria de publicitat i, per tant, restarà prohibida la publicitat que 
ofengui les institucions públiques, lesioni els drets de la persona o sigui contrària a 
les disposicions normatives. No s’admetrà en cap cas publicitat relacionada amb 
productes com l’alcohol o el tabac en els termes de la legislació vigent.  

Pel que fa a la il·luminació nocturna de la lona publicitària, s'haurà d'ajustar a 
allò que disposa la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC 3407, de 12 de juny 
de 2001) i l'Ordre del Ministeri de la Presidència PRE/22/11/2006, de 4 de juliol, 
per la qual es publica el calendari del període de l’hora d’estiu corresponent als 
anys 2012 a 2016 i, per tant, l'horari de la il·luminació nocturna durant l'any 2014 
serà el següent: 

• horari d’hivern: de l’1 de gener fins el 29 de març, ambdós inclosos, i 
del 26 d’octubre al 31 de desembre, ambdós inclosos, s'haurà d'apagar 
a les 23 hores. 

• horari d’estiu: del 30 de març al 25 d’octubre, ambdós inclosos, s'haurà 
d'apagar a les 24 hores 

En cap cas s’acceptaran il·luminacions disposades a la part inferior i els laterals 
tant de la lona com de la bastida d'obra, per tal d'evitar la dispersió de llum i 
l'augment de contaminació lumínica zenital. En cas d’incompliment d’aquestes 
condicions, es donarà per caducada i sense efecte la present autorització i 
l’empresa estarà obligada a desmuntar immediatament la instal·lació.  

A aquests efectes, l’Institut de Paisatge Urbà haurà de comunicar fefaentment 
l’incompliment que haurà d’esmenar-se en un termini de 48 hores des de la 
recepció de la notificació. I en aquest sentit, Iberdefi, SL, que actua en nom de 
Vallas y Soportes de Exterior, SL, la qual al seu torn està autoritzada per l’Agència 
Catalana de Turisme, organisme encarregat de la publicitat exterior de TURISME 
DE CATALUNYA, es compromet a complir la normativa esmentada. 

 
Tercer. Termini 

 
El termini màxim de la present autorització paisatgística és d’un (1) mes a partir 

de la data de la seva col·locació. La lona publicitària romandrà exposada de l’11 de 
desembre de 2014 fins al 10 de gener de 2015. Aquest termini, que és 
improrrogable, no excedirà en cap cas la durada de les obres de restauració de les 
façanes de l’edifici ubicat al carrer de Flassaders, 45, i està supeditat al 
compliment estricte dels assabentats núms. 3 i 4 de la compareixença de data 15 
de setembre de 2014, que consta com a annex 6. 

En el cas d’incompliment d’aquesta condició, Iberdefi, SL, que actua en nom de 
Vallas y Soportes de Exterior, SL, la qual al seu torn està autoritzada per l’Agència 
Catalana de Turisme, organisme encarregat de la publicitat exterior de TURISME 
DE CATALUNYA, es compromet a retirar al seu càrrec la lona publicitària en 24 
hores a requeriment d’aquest Institut del Paisatge Urbà i a no reclamar per aquest 
fet cap mena de devolució de la compensació paisatgística que figura al CONVENEN 
quart, ni indemnització, ni qualsevol altra despesa que d’aquest fet se’n derivi. 

Les obres de rehabilitació d’aquesta façana hauran d’estar iniciades en el 
moment d’aquesta col·locació. 

Per minimitzar i pacificar l’impacte paisatgístic de les lones publicitàries i 
aconseguir mantenir endreçat l’espai durant la intervenció a l’edifici, Iberdefi, SL, 
es compromet a cobrir les bastides d’obra de l’edifici de referència amb una lona 
mimètica durant el temps que hi hagi obra però no exposició de lona publicitària. 

El cost de fabricació (sens perjudici de poder repercutir, totalment o 
parcialment, el seu cost a tercers), la instal·lació, el manteniment i el desmuntatge 
de la lona mimètica, així com la responsabilitat civil, aniran a càrrec de Iberdefi, 
SL, tal i com s’han compromès les parts, en el assabentat núm. 7, a la 
compareixença de data 15 de setembre de 2014 (annex 6). Mentre duri l’exposició 
d’aquesta lona, haurà de ser present el faldó identificatiu on s'hauran d'incloure els 
logos i els eslògans institucionals amb el text i les mides tal com s’especifica al 
punta “DESÈ.  Identificació i informació” 
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L’incompliment de col·locar la lona mimètica en els terminis i situacions 
especificats impossibilitarà la continuïtat de la presència publicitària en el període 
de les obres en curs. 

 
Quart. Reparació de l'impacte paisatgístic: objecte 

 
L'Institut del Paisatge Urbà ha proposat a Iberdefi, SL, que actua en nom de 

Vallas y Soportes de Exterior, SL, la qual al seu torn està autoritzada per l’Agència 
Catalana de Turisme, organisme encarregat de la publicitat exterior de TURISME 
DE CATALUNYA, la col·laboració amb el Pla de recuperació de mitgeres de la ciutat, 
en concepte de reparació de l'impacte paisatgístic de l'ús excepcional del paisatge 
autoritzat. 

Iberdefi, SL ha acceptat aquesta proposta, i participarà en l’actuació esmentada 
aportant la quantitat de CINC MIL TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-
DOS CÈNTIMS 5.304,52€), IVA inclòs. 

 
Cinquè. Modificacions sobrevingudes en l'objecte 

 
Si per circumstàncies sobrevingudes que ho justifiquin, aquesta participació s'ha 

de canviar de destinació, sense sobrepassar la xifra acordada i per a qualsevol 
altra actuació que reuneixi els requisits exigits per l'Ordenança dels usos del 
paisatge urbà, l'Institut del Paisatge Urbà ho comunicarà fefaentment a l'empresa 
col·laboradora a través de la persona que la representa en aquest conveni. 
Aquesta podrà optar per acceptar o rebutjar el canvi de destinació en el termini de 
vuit dies naturals des de la comunicació. 

 
Sisè. Abonament de les quantitats en què consisteix la reparació 

 
Iberdefi, SL, ingressarà el dia de la signatura d'aquest conveni la quantitat 

pactada, corresponent a la reparació de l'impacte paisatgístic, en el compte corrent 
número ES08 2100 3000 1922 0163 3296 de La Caixa d'Estalvis i Pensions de 
Barcelona, de la qual és titular l'Institut del Paisatge Urbà, i en què es recullen les 
col·laboracions econòmiques i les aportacions dels patrocinadors. 

O bé en el moment de signatura del conveni Iberdefi, SL, aportarà una garantia 
del seu pagament. Aquesta garantia podrà ser en metàl·lic o amb pagarés amb 
venciment no superior a 60 dies. L'Institut del Paisatge Urbà emetrà un rebut 
detallant aquest ingrés i la seva finalitat.  

L'Institut del Paisatge Urbà emetrà un rebut que detallarà aquest ingrés i la seva 
finalitat. Qualsevol pagament relacionat amb aquesta participació haurà de 
comptar amb el vistiplau del director tècnic d'aquest Institut del Paisatge Urbà. 

 
Setè. Altres aportacions de l'empresa col·laboradora 

 
Com a aportació addicional a la millora del paisatge urbà Iberdefi, SL, finançarà 

una part del procés de restauració de les façanes de l’edifici ubicat al carrer de 
Flassaders, 45. Segons ens comunica Iberdefi, SL, aquesta aportació addicional 
està valorada en el 15% dels pressupostos de l’obra. 

Aquesta restauració s’haurà d’ajustar ales condicions particulars de la llicència 
d’obres en règim de comunicat núm. 01-2014CD26184, emesa amb data 25 
d’agost de 2014 pel districte de Ciutat  Vella, (annex 7), així com a les condicions 
d’actuació de l’informe tècnic d'autorització paisatgística de data 10 de setembre 
de 2014, emès des de la Direcció Tècnica d'aquest Institut del Paisatge Urbà 
(annex 8), tal i com s'han compromès les parts en la compareixença de data 15 de 
setembre de 2014 (annex 6). 

A més, s’haurà de complir el Pla de Treball de les obres esmentades proposat 
per l’empresa rehabilitadora, amb el corresponent vistiplau de la direcció 
facultativa de les obres (annex 9). 
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Vuitè. Facultats municipals d'inspecció i control 
 
L'Institut del Paisatge Urbà farà les inspeccions necessàries per comprovar i 

valorar l'adequació a les condicions establertes en aquest conveni i en els seus 
annexos. L'ús excepcional del paisatge urbà no autoritzat o que no s'ajusti a les 
condicions imposades en l'autorització es considera falta molt greu i donarà lloc a 
una ordre de cessament i de desmuntatge que s’haurà de complir dins de les 24 
hores següents al requeriment; en cas contrari, l’Institut del Paisatge Urbà, 
procedirà a l’execució subsidiària. 

L'Institut del Paisatge Urbà, en cas d'haver de procedir a l’execució subsidiària 
de la retirada de la lona, repercutirà les despeses originades, així com de qualsevol 
altra despesa que es derivi d'aquest fet a Iberdefi, SL, que actua en nom de Vallas 
y Soportes de Exterior, SL, la qual al seu torn està autoritzada per l’Agència 
Catalana de Turisme, organisme encarregat de la publicitat exterior de TURISME 
DE CATALUNYA, i sens perjudici de la incoació de l’expedient sancionador 
corresponent. 

 
Novè. Normes d’instal·lació i despeses 

 
El cost de fabricació, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la lona, així 

com la responsabilitat civil, aniran a càrrec de l'empresa col·laboradora. En les 
operacions de muntatge i desmuntatge s’assegurarà en tot moment l’acompliment 
de les mesures de prevenció de riscos laborals. 

El venciment del termini previst comportarà la finalització del dret a l'ús 
excepcional, i el seu titular haurà de restaurar al seu càrrec i sense necessitat de 
ser requerit a l'efecte la realitat física alterada, restituint el paisatge a la seva 
condició anterior, i ho haurà de comunicar a l'Institut del Paisatge Urbà en el 
termini de set dies hàbils.  

L'empresa, d'altra banda, establirà les pòlisses d'assegurances corresponents 
que cobreixen els riscos d'accident i de responsabilitat civil enfront de terceres 
persones, per tot el temps de vigència de l'autorització. L'Ajuntament no assumeix 
cap responsabilitat a aquests efectes. 

Per motius de seguretat, es col·locarà en tota la superfície de la bastida un lona 
de protecció des de l’inici de l’obra fins a la finalització d’aquesta, a banda de les 
possibles lones publicitàries que es puguin instal·lar  

 
Desè. Identificació i informació 

 
L'empresa col·laboradora es compromet a incorporar en la lona publicitària un 

faldó informatiu/identificatiu d'aquesta col·laboració a la millora del paisatge urbà, 
on s'hauran d'incloure els logos i els eslògans institucionals amb el text i les mides 
que s'adjunten com a annex 10. 

Així mateix, en aquest faldó, s'inclourà la referència a la participació segons el 
text facilitat per part d'aquest Institut del Paisatge Urbà, de forma que el conjunt 
total ocupi tota l'amplada de la lona publicitària col·locada sobre bastida i amb una 
alçada de, com a mínim, un metro. 

 
Onzè. Comunicació 

 
L'Institut del Paisatge Urbà contribuirà també a la divulgació adequada 

d'aquesta col·laboració de TURISME DE CATALUNYA, i ho farà en la Memòria 
d'Activitats. Amb aquesta finalitat, TURISME DE CATALUNYA facilitarà els seus 
logos i/o eslògans a aquest Institut del Paisatge Urbà per tal de poder fer la difusió 
adequada de tot allò que estigui relacionat amb la signatura d'aquest conveni i/o 
altres possibles campanyes/presentacions de l'Institut del Paisatge Urbà. 

El present conveni de col·laboració es publicarà a la Gaseta Municipal i es 
comunicarà al districte territorialment competent. 
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I en prova de conformitat, signen aquest document per duplicat en el lloc i la 
data indicats en l'encapçalament. 

 
 
Per l'Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, el regidor-president, 

Antoni Vives i Tomàs. 
Per BERDEFI, SL, l’autoritzat, Michael Gumz. 
La secretaria delegada, Pilar Figueras de Diego. 
 

* * * 
 

Núm. 2255 
 
 

A la ciutat de Barcelona, el dia 11 de desembre de 2014. 
 

Reunits  
 
D'una part, l'Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs, regidor president de l'Institut 

Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, des d'ara l'Institut del Paisatge 
Urbà, amb NIF P-5890051E, càrrec per al qual va ser nomenat per Decret 
d'Alcaldia d’11 de juliol de 2011 i en ús de les facultats concedides per l’article 
5,2,h) dels Estatuts de l’Institut del Paisatge Urbà, aprovats pel Plenari del Consell 
Municipal en data 14 d’octubre de 2005, assistit en aquest acte per la Sra. Pilar 
Figueras de Diego, secretària delegada de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la 
Qualitat de Vida. 

De l'altra, la Sra. Virginia Cusi Navarro, amb DNI. 46223428-B, en representació 
de l'empresa Ginsa Electronic, SA, amb NIF A-08655797 i amb domicili social al 
carrer Atenas, 11, 08006 de Barcelona.  

 
Diuen  

 
1. L’empresa Ginsa Electronic, SA, que la Sra. Virginia Cusi Navarro representa, 

està autoritzada per Mediacom Iberia, SA, empresa encarregada de la publicitat 
exterior de VOLKSWAGEN, per gestionar els seus interessos davant d’aquesta 
Corporació Municipal (annex 1). 

 
2. Ginsa Electronic, SA, que actua en nom i representació de Mediacom Iberia, 

SA, encarregada de la publicitat exterior de VOLKSWAGEN, a 27 de novembre de 
2014, ha formulat sol·licitud d'autorització d'ús excepcional del paisatge urbà 
mitjançant activitat publicitària des d'una propietat privada (annex 2). 

 
3. L’Ajuntament de Barcelona, des de sempre, ha tingut la inquietud de 

solucionar els problemes sorgits en el paisatge urbà de la ciutat arran dels 
diferents canvis urbanístics que ha sofert la mateixa. Una de les distorsions més 
habituals és l’aparició de mitgeres, algunes de les quals estan destinades a 
perpetuar-se indefinidament. 

Això ha provocat que l’Ajuntament de Barcelona hagi buscat solucions en el 
marc d’una estratègia global de recuperació de la qualitat de la imatge urbana, 
fomentant l’agençament i adequació de les mateixes per a integrar-les en el 
paisatge al qual pertanyen. 

 
4. L’Institut del Paisatge Urbà ha tingut des de sempre la sensibilitat per 

reconduir aquestes discontinuïtats i ha impulsat diverses operacions amb aquesta 
finalitat, gestionades bé amb subvenció econòmica i assessorament professional; 
bé finançades des del patrocini d’espònsors privats. Així, l’Institut del Paisatge 
Urbà, dins dels programes de recuperació de la qualitat de la imatge urbana i 
donant continuïtat a l’esperit d’integrar les mitgeres de la ciutat de Barcelona, vol 
encetar ara de nou un projecte per a l’adequació i agençament d’un seguit de 
mitgeres a diferents indrets de Barcelona. 
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5. L'Ajuntament de Barcelona, per acord del Consell Plenari de data 27 de juny 

de 1997 va aprovar definitivament la creació de l'Institut del Paisatge Urbà i, entre 
altres finalitats, li va assenyalar competències per a col·laborar amb empreses i 
entitats en recerca d'espònsors i patrocinadors i formalitzar convenis i protocols, 
per al finançament d'obres, programes o serveis en benefici del paisatge urbà, de 
la imatge de la ciutat o de la qualitat de la vida urbana. 

L'Institut del Paisatge Urbà dins de les actuacions de millora del paisatge urbà 
vol promoure un Pla de remodelació de mitgeres de la ciutat, declarat mesura de 
govern el 19 d'abril de 2012 per la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 

L'ús excepcional del paisatge urbà requereix autorització municipal expressa a fi 
de controlar l'impacte paisatgístic.  

Així mateix, hauran d’adequar-se a la Llei 1/1998 de política lingüística en 
relació a l’ús normal del català en la publicitat a la via pública. El present conveni 
de col·laboració es realitza a l'empara del que es preveu per als usos excepcionals 
els articles 98 i següents de l'Ordenança dels usos del paisatge urbà de la ciutat de 
Barcelona, aprovada el 26 de març de 1999. Així les parts, 

 
Convenen  

 
Primer. Autorització paisatgística 

 
La signatura del present conveni de col·laboració porta implícita l'autorització 

paisatgística prevista a l'article 98 de l'Ordenança dels usos del paisatge urbà, en 
relació a l'ús excepcional sol·licitat per Ginsa Electronic, SA, que actua en nom i 
representació de Mediacom Iberia, SA, encarregada de la publicitat exterior de 
VOLKSWAGEN. 

 
Segon. Contingut 

 
L'Ajuntament autoritza a Ginsa Electronic, SA, que actua en nom i representació 

de Mediacom Iberia, SA, encarregada de la publicitat exterior de VOLKSWAGEN, la 
col·locació d'una lona publicitària segons el disseny, els colors, les mides, les 
característiques, els continguts i l’idioma o idiomes tal com figuren a la proposta, 
que s’adjunta com a annex 3.  

Aquesta lona es col·locarà a les bastides de les obres de restauració de les 
façanes de l’edifici ubicat al carrer de Pelai, 40, de Barcelona, obres que eliminaran 
qualsevol element, patologia o situació de risc, d’acord amb el que disposa l’article 
42 de l’Ordenança Municipal dels Usos del Paisatge Urbà de la ciutat de Barcelona. 
S’adjunta com a annex 4 el document d’acreditació de l’estat de conservació i de 
seguretat dels elements exteriors dels edificis de data 11 de juny de 2014, on es 
reflecteixen alguns d’aquests elements de risc.  

S'adjunta com a annex 5 l'autorització de la propietat. 
Els missatges publicitaris hauran d’adequar-se en tot moment a la normativa 

aplicable en matèria de publicitat i per tant, restarà prohibida la publicitat que 
ofengui les institucions públiques, lesioni els drets de la persona o sigui contrària a 
les disposicions normatives. No s’admetrà en cap cas publicitat relacionada amb 
productes com l’alcohol o el tabac en els termes de la legislació vigent.  

Pel que fa a la il·luminació nocturna de la lona publicitària, s'haurà d'estar a allò 
que disposa la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC 3407, de 12 de juny 
de 2001) i l'Ordre del Ministeri de la Presidència PRE/22/11/2006, de 4 de juliol, 
per la què es publica el calendari del període de l’hora d’estiu corresponent als 
anys 2012 a 2016 i, per tant, l'horari de la il·luminació nocturna durant l'any 2014 
serà el següent: 

• horari d’hivern: de l’1 de gener fins el 29 de març, ambdós inclosos, i 
del 26 d’octubre al 31 de desembre, ambdós inclosos, s'haurà d'apagar 
a les 23 hores. 

• horari d’estiu: del 30 de març al 25 d’octubre, ambdós inclosos, s'haurà 
d'apagar a les 24 hores 
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En cas d'incompliment, i un cop fetes 3 advertències de forma fefaent, es 
donarà per caducada i sense efecte la present autorització, venint, l'empresa 
obligada al desmuntatge immediat de la instal·lació. 

En cap cas s’acceptaran il·luminacions disposades a la part inferior i laterals tant 
de la lona com de la bastida d'obra, per tal d'evitar la dispersió de llum i l'augment 
de contaminació lumínica zenital. 

I en aquest sentit, Ginsa Electronic, SA es compromet a complir la normativa 
esmentada. 

 
Tercer. Termini 

 
El termini màxim de la present autorització paisatgística és d’un (1) mes a partir 

de la data de la seva col·locació. La lona publicitària romandrà exposada del 12 de 
desembre de 2014 a l’11 de gener de 2015. 

Aquest termini, que és improrrogable, no excedirà en cap cas la durada de les 
obres de restauració de les façanes de l’edifici ubicat al carrer de Pelai, 40, de 
Barcelona, i està supeditat al compliment estricte dels assabentats de la 
compareixença de data 10 de desembre de 2014 que consta com a annex 6. 

En el cas d’incompliment d’aquesta condició, Ginsa Electronic, SA, que actua en 
nom i representació de Mediacom Iberia, SA, encarregada de la publicitat exterior 
de VOLKSWAGEN, es compromet a retirar al seu càrrec la lona publicitària en 24 
hores a requeriment d’aquest Institut del Paisatge Urbà i a no reclamar per aquest 
fet cap mena de devolució de la compensació paisatgística que figura al CONVENEN 
quart, ni indemnització, ni qualsevol altra despesa que d’aquest fet se’n derivi. 

Les obres de rehabilitació d’aquesta façana hauran d’estar iniciades en el 
moment d’aquesta col·locació. 

Per minimitzar i pacificar l’impacte paisatgístic de les lones publicitàries i 
aconseguir mantenir endreçat l’espai durant la intervenció a l’edifici, Ginsa 
Electronic, SA, es compromet a cobrir les bastides d’obra de l’edifici de referència 
amb una lona mimètica durant el temps que hi hagi obra però no exposició de lona 
publicitària. El cost de fabricació (sens perjudici de poder repercutir, totalment o 
parcialment, el seu cost a la propietat o a tercers), instal·lació, manteniment i 
desmuntatge de la lona mimètica, així com la responsabilitat civil, aniran a càrrec 
de Ginsa Electronic, SA, tal i com s’han compromès les parts, en el assabentat 
núm. 6, a la compareixença de data 10 de desembre de 2014 (annex 6). Mentre 
duri l’exposició d’aquesta lona, haurà de ser present el faldó identificatiu on 
s'hauran d'incloure els logos i els eslògans institucionals amb el text i les mides tal 
com s’especifica al punta “DESÈ.  Identificació i informació” 

L’incompliment de col·locar la lona mimètica en els terminis i situacions 
especificats impossibilitarà la continuïtat de la presència publicitària en el període 
de les obres en curs. 

 
Quart. Reparació de l'impacte paisatgístic: objecte 

 
L'Institut del Paisatge Urbà ha proposat Ginsa Electronic, SA, que actua en nom i 

representació de Mediacom Iberia, SA, encarregada de la publicitat exterior de 
VOLKSWAGEN, la col·laboració amb el Pla de remodelació de parets mitgeres de la 
Ciutat, en concepte de reparació de l'impacte paisatgístic de l'ús excepcional del 
paisatge autoritzat  

Ginsa Electronic, SA, ha acceptat aquesta proposta, i participarà en l’actuació 
esmentada aportant la quantitat de TRETZE MIL SIS-CENTS TRENTA-NOU EUROS 
AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS (13.639,38€) IVA inclòs. 

 
Cinquè. Modificacions sobrevingudes en l'objecte 

 
Si per circumstàncies sobrevingudes que ho justifiquin, aquesta participació 

s'hagués de canviar de destinació, sense sobrepassar la xifra acordada i per a 
qualsevol altra actuació que reuneixi els requisits exigits per l'Ordenança dels usos 
del paisatge urbà, l'Institut del Paisatge Urbà ho comunicarà fefaentment a 
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l'empresa col·laboradora a través de la persona que la representa en aquest 
conveni.  

Aquesta podrà optar per acceptar o rebutjar el canvi de destinació en el termini 
de vuit dies naturals des de la comunicació. 
 
Sisè. Abonament de les quantitats en què consisteix la reparació 

 
Ginsa Electronic, SA, ingressarà, el mateix dia de la signatura d'aquest conveni, 

la quantitat pactada, corresponent a la reparació de l'impacte paisatgístic, en el 
compte corrent número ES08 2100 3000 1922 0163 3296 de La Caixa d'Estalvis i 
Pensions de Barcelona, de la qual és titular l'Institut del Paisatge Urbà, i en què es 
recullen les col·laboracions econòmiques i les aportacions dels patrocinadors. 

O bé en el moment de signatura del conveni Ginsa Electronic, SA, aportarà una 
garantia del seu pagament. Aquesta garantia podrà ser en metàl·lic o amb pagarés 
amb venciment no superior a 60 dies. L'Institut del Paisatge Urbà emetrà un rebut 
detallant aquest ingrés i la seva finalitat.  

Qualsevol pagament relacionat amb aquesta participació haurà de comptar amb 
el vistiplau del director tècnic d'aquest Institut del Paisatge Urbà. 

 
Setè. Altres aportacions de l'empresa col·laboradora 

 
Com a contribució addicional a la millora del paisatge urbà Ginsa Electronic, SA, 

que actua en nom i representació de Mediacom Iberia, SA, encarregada de la 
publicitat exterior de VOLKSWAGEN, finançarà una part del procés de restauració 
de les façanes de l’edifici ubicat al carrer de Pelai, 40. Segons ens comunica Ginsa 
Electronic, SA, aquesta aportació addicional està valorada en el 10% dels 
pressupostos de l’obra. 

Aquesta restauració haurà de contemplar les condicions particulars de la llicència 
d'obres llicència d’obres núm. 01-2014CD20366 emesa amb data 30 de juny de 
2014 pel districte de Ciutat  Vella, (annex 7), així com les condicions d’actuació de 
l’informe tècnic d'autorització paisatgística de data 30 de juliol 2014 (annex 8), 
emès des de la Direcció Tècnica d'aquest Institut del Paisatge Urbà, tal i com s'han 
compromès les parts a la compareixença de data 10 de desembre de 2014 (annex 
6). 

A més, s’haurà de complir el Pla de Treball de les esmentades obres proposat 
per l’empresa rehabilitadora, amb el corresponent vistiplau de la direcció 
facultativa de les obres (annex 9). 

 
Vuitè. Facultats municipals d'inspecció i control 

 
L'Institut del Paisatge Urbà farà les inspeccions necessàries per comprovar i 

valorar l'adequació a les condicions establertes en aquest conveni i en els seus 
annexos. 

L'ús excepcional del paisatge urbà no autoritzat o que no s'ajusti a les 
condicions imposades en l'autorització es considera falta molt greu i donarà lloc a 
una ordre de cessament i de desmuntatge a realitzar dins de les 24 hores següents 
al requeriment, en cas contrari, l’Institut del Paisatge Urbà, procedirà a l’execució 
subsidiària.  

L'Institut del Paisatge Urbà, en cas d'haver de procedir a la execució subsidiària 
de la retirada de la lona, repercutirà les despeses originades, així com de qualsevol 
altra despesa que d'aquest fet se'n derivi a Ginsa Electronic, SA, que actua en nom 
i representació de Mediacom Iberia, SA, encarregada de la publicitat exterior de 
VOLKSWAGEN i sens perjudici de la incoació del corresponent expedient 
sancionador. 

 
Novè. Normes d’instal·lació i despeses 

 
El cost de fabricació, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la lona, així 

com la responsabilitat civil, aniran a càrrec de l'empresa col·laboradora. 
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En les operacions de muntatge i desmuntatge s’assegurarà en tot moment 
l’acompliment de les mesures de prevenció de riscos laborals. 

El venciment del termini previst comportarà la finalització del dret a l'ús 
excepcional, i el seu titular restaurarà al seu càrrec i sense necessitat de ser 
requerit a l'efecte, la realitat física alterada, restituint el paisatge a la seva anterior 
condició, i comunicant-ho a l'Institut del Paisatge Urbà en el termini de set dies 
hàbils. L'empresa, d'altra banda, establirà les pòlisses d'assegurances 
corresponents que cobreixen els riscos d'accident i de responsabilitat civil enfront 
de terceres persones, per tot el temps de vigència de l'autorització.  

L'Ajuntament no assumeix cap responsabilitat a aquests efectes. 
Per motius de seguretat, es col·locarà en tota la superfície de la bastida un lona 

de protecció des de l’inici de l’obra fins a la finalització d’aquesta, a banda de les 
possibles lones publicitàries que es puguin instal·lar Per garantir el total 
compliment a la normativa vigent s’adjunta certificació de la direcció facultativa pel 
que fa a la bastida tubular (annex 10) 

 
Desè. Identificació i informació 

 
L'empresa col·laboradora es compromet a incorporar en la lona publicitària un 

faldó informatiu/identificatiu d'aquesta col·laboració a la millora del paisatge urbà, 
on s'hauran d'incloure els logos i els eslògans institucionals amb el text i les mides 
que s'adjunten com a annex 11. 

Així mateix, en aquest faldó, s'inclourà la referència a la participació segons text 
facilitat per part d'aquest Institut del Paisatge Urbà, de forma que, el conjunt total 
ocupi tota l'amplada de la lona publicitària col·locada sobre bastida i amb una 
alçada de, com a mínim, un metro. 

 
Onzè. Comunicació 

 
L'Institut del Paisatge Urbà contribuirà també a la divulgació adequada 

d'aquesta col·laboració de VOLKSWAGEN, i ho farà en la Memòria d'Activitats. Amb 
aquesta finalitat, VOLKSWAGEN, facilitarà els seus logos i/o eslògans a aquest 
Institut del Paisatge Urbà per tal de poder-ne fer la difusió adequada de tot allò 
que estigui relacionat amb la signatura d'aquest conveni i/o altres possibles 
campanyes/presentacions de l'Institut del Paisatge Urbà. 

El present conveni de col·laboració es publicarà a la Gaseta Municipal i es 
comunicarà al Districte territorialment competent. 

 
En senyal d'acceptació i conformitat, els compareixents, en la qualitat amb què 

actuen, firmen aquest conveni en exemplar duplicat i a un sol efecte, en el lloc i 
data indicats en l’encapçalament. 

 
 
Per l'Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, el regidor-president, 

Antoni Vives i Tomàs. 
Per GINSA ELECTRÒNIC, SA, la representant, Virginia Cusí Navarro. 
La secretaria delegada, Pilar Figueras de Diego. 
 

* * * 
 

 
Núm. 2256 

 
 

A Barcelona, 12 de desembre de 2014 
 

Reunits  
 
D'una part, l'Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs, regidor president de l'Institut 

Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, des d'ARA l'Institut del Paisatge 
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Urbà, amb NIF P-5890051E, càrrec per al qual va ser nomenat per Decret 
d'Alcaldia d’11 de juliol de 2011 i en ús de les facultats concedides per l’article 
5,2,h) dels Estatuts de l’Institut del Paisatge Urbà, aprovats pel Plenari del Consell 
Municipal en data 14 d’octubre de 2005, assistit en aquest acte per la Sra. Pilar 
Figueras de Diego, secretària delegada de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la 
Qualitat de Vida. 

De l'altra, el Sr. Michael Gumz amb NIE núm. X-3631417-Q, degudament 
autoritzat per aquest acte pel Sr. Erminio Deodato, amb NIE 7022690-P, 
administrador-gerent de IBERDEFI, SL, amb NIF B-79071965 i amb domicili social 
al carrer Luis Díaz Cobeña, 6, 28033 de Madrid. 

 
Diuen  

 
1. L’empresa Iberdefi, SL, que el Sr. Michael Gumz representa, està autoritzada 

per Media Planning Group, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior de 
PUIG (PACO RABANNE), per gestionar els seus interessos davant d’aquesta 
Corporació Municipal (annex 1). 

 
2. Iberdefi, SL, que actua en nom de Media Planning Group, SA, empresa 

encarregada de la publicitat exterior de PUIG (PACO RABANNE), en data 1 de 
desembre de 2014, ha formulat una sol·licitud d'autorització d'ús excepcional del 
paisatge urbà mitjançant activitat publicitària des d'una propietat privada (annex 
2). 

 
3. L’Ajuntament de Barcelona, des de sempre, ha tingut la inquietud de 

solucionar els problemes sorgits en el paisatge urbà de la ciutat arran dels 
diferents canvis urbanístics que aquesta ha sofert. Una de les distorsions més 
habituals és l’aparició de mitgeres, algunes de les quals estan destinades a 
perpetuar-se indefinidament. 

Això ha provocat que l’Ajuntament de Barcelona hagi buscat solucions en el 
marc d’una estratègia global de recuperació de la qualitat de la imatge urbana, 
fomentant l’agençament i adequació d’aquestes per integrar-les en el paisatge al 
qual pertanyen. 

 
4. L’Institut del Paisatge Urbà ha tingut des de sempre la sensibilitat per 

reconduir aquestes discontinuïtats i ha impulsat diverses operacions amb aquesta 
finalitat, gestionades amb subvenció econòmica i assessorament professional; bé 
finançades des del patrocini de patrocinadors privats. Així, l’Institut del Paisatge 
Urbà, dins dels programes de recuperació de la qualitat de la imatge urbana i 
donant continuïtat a l’esperit d’integrar les mitgeres de la ciutat de Barcelona, vol 
encetar ara de nou un projecte per a l’adequació i agençament d’un seguit de 
mitgeres a diferents indrets de Barcelona. 

 
5. L'Ajuntament de Barcelona, per acord del Consell Plenari de data 27 de juny 

de 1997, va aprovar definitivament la creació de l'Institut del Paisatge Urbà i, 
entre altres finalitats, li va assenyalar competències per col·laborar amb empreses 
i entitats en recerca de patrocinadors i formalitzar convenis i protocols, per al 
finançament d'obres, programes o serveis en benefici del paisatge urbà, de la 
imatge de la ciutat o de la qualitat de la vida urbana. 

L'Institut del Paisatge Urbà dins de les actuacions de millora del paisatge urbà 
vol promoure un Pla de remodelació de mitgeres de la ciutat, declarat mesura de 
govern el 19 d'abril de 2012 per la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 

L'ús excepcional del paisatge urbà requereix autorització municipal expressa a fi 
de controlar l'impacte paisatgístic. Així mateix, hauran d’adequar-se a la Llei 
1/1998 de política lingüística en relació a l’ús normal del català en la publicitat a la 
via pública. El present conveni de col·laboració es realitza a l'empara del que es 
preveu per als usos excepcionals els articles 98 i següents de l'Ordenança dels 
usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona, aprovada el 26 de març de 1999. 
Així les parts, 
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Convenen  
 

Primer. Autorització paisatgística 
 
La signatura del present conveni de col·laboració porta implícita l'autorització 

paisatgística prevista a l'article 98 de l'Ordenança dels usos del paisatge urbà, en 
relació a l'ús excepcional sol·licitat per Iberdefi, SL, que actua en nom de Media 
Planning Group, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior de PUIG (PACO 
RABANNE). 

 
Segon. Contingut 

 
L'Ajuntament autoritza Iberdefi, SL, que actua en nom de Media Planning Group, 

SA, empresa encarregada de la publicitat exterior de PUIG (PACO RABANNE), la 
col·locació d'una lona publicitària segons el disseny, els colors, les mides, les 
característiques, els continguts i l’idioma o els idiomes que figuren a la proposta, 
que s’adjunta com a annex 3. 

Aquesta lona es col·locarà a les bastides de les obres de restauració de les 
façanes de l’edifici ubicat al Passeig de Gràcia, 32, de Barcelona, obres que 
eliminaran qualsevol element, patologia o situació de risc, d’acord amb el que 
disposa l’article 42 de l’Ordenança municipal dels usos del paisatge urbà de la 
ciutat de Barcelona. S’adjunta com a annex 4 el document d’acreditació de l’estat 
de conservació i de seguretat dels elements exteriors dels edificis de data 1 
d’octubre de 2014, on es reflecteixen alguns d’aquests elements de risc. 

S'adjunta com a annex 5, l'autorització de la propietat. 
Els missatges publicitaris hauran d’adequar-se en tot moment a la normativa 

aplicable en matèria de publicitat i, per tant, restarà prohibida la publicitat que 
ofengui les institucions públiques, lesioni els drets de la persona o sigui contrària a 
les disposicions normatives. No s’admetrà en cap cas publicitat relacionada amb 
productes com l’alcohol o el tabac en els termes de la legislació vigent.  

Pel que fa a la il·luminació nocturna de la lona publicitària, s'haurà d'ajustar a 
allò que disposa la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC 3407, de 12 de juny 
de 2001) i l'Ordre del Ministeri de la Presidència PRE/22/11/2006, de 4 de juliol, 
per la qual es publica el calendari del període de l’hora d’estiu corresponent als 
anys 2012 a 2016 i, per tant, l'horari de la il·luminació nocturna durant l'any 2014 
serà el següent: 

• horari d’hivern: de l’1 de gener fins el 29 de març, ambdós inclosos, i 
del 26 d’octubre al 31 de desembre, ambdós inclosos, s'haurà d'apagar 
a les 23 hores. 

• horari d’estiu: del 30 de març al 25 d’octubre, ambdós inclosos, s'haurà 
d'apagar a les 24 hores 

En cap cas s’acceptaran il·luminacions disposades a la part inferior i els laterals 
tant de la lona com de la bastida d'obra, per tal d'evitar la dispersió de llum i 
l'augment de contaminació lumínica zenital. En cas d’incompliment d’aquestes 
condicions, es donarà per caducada i sense efecte la present autorització i 
l’empresa estarà obligada a desmuntar immediatament la instal·lació.  

A aquests efectes, l’Institut de Paisatge Urbà haurà de comunicar fefaentment 
l’incompliment que haurà d’esmenar-se en un termini de 48 hores des de la 
recepció de la notificació. I en aquest sentit, Iberdefi, SL, que actua en nom de 
Media Planning Group, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior de PUIG 
(PACO RABANNE), es compromet a complir la normativa esmentada. 

 
Tercer. Termini 

 
El termini màxim de la present autorització paisatgística és d’un (1) mes a partir 

de la data de la seva col·locació. La lona publicitària romandrà exposada del 15 de 
desembre de 2014 fins al 14 de gener de 2015. Aquest termini, que és 
improrrogable, no excedirà en cap cas la durada de les obres de restauració de les 
façanes de l’edifici ubicat al Passeig de Gràcia, 32, i està supeditat al compliment 
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estricte dels assabentats núms. 3 i 4 de la compareixença de data 31 d’octubre de 
2014, que consta com a annex 6. 

En el cas d’incompliment d’aquesta condició, Iberdefi, SL, que actua en nom de 
Media Planning Group, SA, encarregada de la publicitat exterior de PUIG (PACO 
RABANNE), es compromet a retirar al seu càrrec la lona publicitària en 24 hores a 
requeriment d’aquest Institut del Paisatge Urbà i a no reclamar per aquest fet cap 
mena de devolució de la compensació paisatgística que figura al CONVENEN quart, 
ni indemnització, ni qualsevol altra despesa que d’aquest fet se’n derivi. 

Les obres de rehabilitació d’aquesta façana hauran d’estar iniciades en el 
moment d’aquesta col·locació. 

Per minimitzar i pacificar l’impacte paisatgístic de les lones publicitàries i 
aconseguir mantenir endreçat l’espai durant la intervenció a l’edifici, Iberdefi, SL, 
es compromet a cobrir les bastides d’obra de l’edifici de referència amb una lona 
mimètica durant el temps que hi hagi obra però no exposició de lona publicitària. 

El cost de fabricació (sens perjudici de poder repercutir, totalment o 
parcialment, el seu cost a tercers), la instal·lació, el manteniment i el desmuntatge 
de la lona mimètica, així com la responsabilitat civil, aniran a càrrec de Iberdefi, 
SL, tal i com s’han compromès les parts, en el assabentat núm. 7, a la 
compareixença de data 31 d’octubre de 2014 (annex 6). Mentre duri l’exposició 
d’aquesta lona, haurà de ser present el faldó identificatiu on s'hauran d'incloure els 
logos i els eslògans institucionals amb el text i les mides tal com s’especifica al 
punta “DESÈ.  Identificació i informació” 

L’incompliment de col·locar la lona mimètica en els terminis i situacions 
especificats impossibilitarà la continuïtat de la presència publicitària en el període 
de les obres en curs. 

 
Quart. Reparació de l'impacte paisatgístic: objecte 

 
L'Institut del Paisatge Urbà ha proposat a Iberdefi, SL, que actua en nom de 

Media Planning Group, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior de PUIG 
(PACO RABANNE), la col·laboració amb el Pla de recuperació de mitgeres de la 
ciutat, en concepte de reparació de l'impacte paisatgístic de l'ús excepcional del 
paisatge autoritzat. 

Iberdefi, SL ha acceptat aquesta proposta, i participarà en l’actuació esmentada 
aportant la quantitat de TRETZE MIL SIS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB 
TRENTA-VUIT CÈNTIMS (13.639,38€), IVA inclòs. 

 
Cinquè. Modificacions sobrevingudes en l'objecte 

 
Si per circumstàncies sobrevingudes que ho justifiquin, aquesta participació s'ha 

de canviar de destinació, sense sobrepassar la xifra acordada i per a qualsevol 
altra actuació que reuneixi els requisits exigits per l'Ordenança dels usos del 
paisatge urbà, l'Institut del Paisatge Urbà ho comunicarà fefaentment a l'empresa 
col·laboradora a través de la persona que la representa en aquest conveni. 
Aquesta podrà optar per acceptar o rebutjar el canvi de destinació en el termini de 
vuit dies naturals des de la comunicació. 

 
Sisè. Abonament de les quantitats en què consisteix la reparació 

 
Iberdefi, SL, ingressarà el dia de la signatura d'aquest conveni la quantitat 

pactada, corresponent a la reparació de l'impacte paisatgístic, en el compte corrent 
número ES08 2100 3000 1922 0163 3296 de La Caixa d'Estalvis i Pensions de 
Barcelona, de la qual és titular l'Institut del Paisatge Urbà, i en què es recullen les 
col·laboracions econòmiques i les aportacions dels patrocinadors. 

L'Institut del Paisatge Urbà emetrà un rebut que detallarà aquest ingrés i la seva 
finalitat. Qualsevol pagament relacionat amb aquesta participació haurà de 
comptar amb el vistiplau del director tècnic d'aquest Institut del Paisatge Urbà. 
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Setè. Altres aportacions de l'empresa col·laboradora 
 
Com a aportació addicional a la millora del paisatge urbà Iberdefi, SL, finançarà 

una part del procés de restauració de les façanes de l’edifici ubicat al Passeig de 
Gràcia, 32. Segons ens comunica Iberdefi, SL, aquesta aportació addicional està 
valorada en el 10% dels pressupostos de l’obra. 

Aquesta restauració s’haurà d’ajustar ales condicions particulars de la llicència 
d’obres en règim de comunicat núm. 02-2014CD33104, emesa amb data 29 
d’octubre de 2014 pel districte de l’Eixample, (annex 7), així com a les condicions 
d’actuació de l’informe tècnic d'autorització paisatgística de data 29 d’octubre de 
2014, emès des de la Direcció Tècnica d'aquest Institut del Paisatge Urbà (annex 
8), tal i com s'han compromès les parts en la compareixença de data 31 d’octubre 
de 2014 (annex 6). 

A més, s’haurà de complir el Pla de Treball de les obres esmentades proposat 
per l’empresa rehabilitadora, amb el corresponent vistiplau de la direcció 
facultativa de les obres (annex 9). 

 
Vuitè. Facultats municipals d'inspecció i control 

 
L'Institut del Paisatge Urbà farà les inspeccions necessàries per comprovar i 

valorar l'adequació a les condicions establertes en aquest conveni i en els seus 
annexos. L'ús excepcional del paisatge urbà no autoritzat o que no s'ajusti a les 
condicions imposades en l'autorització es considera falta molt greu i donarà lloc a 
una ordre de cessament i de desmuntatge que s’haurà de complir dins de les 24 
hores següents al requeriment; en cas contrari, l’Institut del Paisatge Urbà, 
procedirà a l’execució subsidiària. 

L'Institut del Paisatge Urbà, en cas d'haver de procedir a l’execució subsidiària 
de la retirada de la lona, repercutirà les despeses originades, així com de qualsevol 
altra despesa que es derivi d'aquest fet a Iberdefi, SL, que actua en nom de Media 
Planning Group, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior de PUIG (PACO 
RABANNE), i sens perjudici de la incoació de l’expedient sancionador corresponent. 

 
Novè. Normes d’instal·lació i despeses 

 
El cost de fabricació, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la lona, així 

com la responsabilitat civil, aniran a càrrec de l'empresa col·laboradora. En les 
operacions de muntatge i desmuntatge s’assegurarà en tot moment l’acompliment 
de les mesures de prevenció de riscos laborals. 

El venciment del termini previst comportarà la finalització del dret a l'ús 
excepcional, i el seu titular haurà de restaurar al seu càrrec i sense necessitat de 
ser requerit a l'efecte la realitat física alterada, restituint el paisatge a la seva 
condició anterior, i ho haurà de comunicar a l'Institut del Paisatge Urbà en el 
termini de set dies hàbils.  

L'empresa, d'altra banda, establirà les pòlisses d'assegurances corresponents 
que cobreixen els riscos d'accident i de responsabilitat civil enfront de terceres 
persones, per tot el temps de vigència de l'autorització. L'Ajuntament no assumeix 
cap responsabilitat a aquests efectes. 

Per motius de seguretat es col·locarà en tota la superfície de la bastida un lona 
de protecció des de l’inici de l’obra fins a la finalització d’aquesta, a banda de les 
possibles lones publicitàries que es puguin instal·lar.  

 
Desè. Identificació i informació 

 
L'empresa col·laboradora es compromet a incorporar en la lona publicitària un 

faldó informatiu/identificatiu d'aquesta col·laboració a la millora del paisatge urbà, 
on s'hauran d'incloure els logos i els eslògans institucionals amb el text i les mides 
que s'adjunten com a annex 10. 

Així mateix, en aquest faldó, s'inclourà la referència a la participació segons el 
text facilitat per part d'aquest Institut del Paisatge Urbà, de forma que el conjunt 
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total ocupi tota l'amplada de la lona publicitària col·locada sobre bastida i amb una 
alçada de, com a mínim, un metro. 

 
Onzè. Comunicació 

 
L'Institut del Paisatge Urbà contribuirà també a la divulgació adequada 

d'aquesta col·laboració de PUIG (PACO RABANNE), i ho farà en la Memòria 
d'Activitats. Amb aquesta finalitat, PUIG (PACO RABANNE) facilitarà els seus logos 
i/o eslògans a aquest Institut del Paisatge Urbà per tal de poder fer la difusió 
adequada de tot allò que estigui relacionat amb la signatura d'aquest conveni i/o 
altres possibles campanyes/presentacions de l'Institut del Paisatge Urbà. 

El present conveni de col·laboració es publicarà a la Gaseta Municipal i es 
comunicarà al districte territorialment competent. 

 
I en prova de conformitat, signen aquest document per duplicat en el lloc i la 

data indicats en l'encapçalament. 
 
 
Per l'Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, el regidor-president, 

Antoni Vives i Tomàs. 
PER IBERDEFI, SL, l’autoritzat, Michael Gumz. 
La secretaria delegada, Pilar Figueras de Diego. 
 

* * * 
Núm. 2257 

 
 

A Barcelona, 12 de desembre de 2014 
 

Reunits 
 
D'una part, l'Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs, regidor president de l'Institut 

Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, des d'ara l'Institut del Paisatge 
Urbà, amb NIF P-5890051E, càrrec per al qual va ser nomenat per Decret 
d'Alcaldia d’11 de juliol de 2011 i en ús de les facultats concedides per l’article 
5,2,h) dels Estatuts de l’Institut del Paisatge Urbà, aprovats pel Plenari del Consell 
Municipal en data 14 d’octubre de 2005, assistit en aquest acte per la Sra. Pilar 
Figueras de Diego, secretària delegada de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la 
Qualitat de Vida. 

De l’altra, la Sra. Laura Lozano i Simó, amb DNI 38124259-B, degudament 
autoritzada per aquest acte pel Sr. Joaquin Verona-Martínez amb núm. de DNI 
46221288-M, president de l’empresa Verona Comunicación, SA, amb NIF A-
58080839 i amb domicili social a l’avinguda Diagonal, 618, 6è CD, 08021 de 
Barcelona. 

 
Diuen  

 
1. L’empresa Verona Comunicación, SA, que el Sr. Joaquín Verona-Martínez 

Humet representa, està autoritzada per Arena Media Communications España, SA, 
empresa encarregada de la publicitat exterior de MOVISTAR, per gestionar els seus 
interessos davant d’aquesta Corporació Municipal (annex 1). 

 
2. Verona Comunicación, SA, que actua en nom de Arena Media 

Communications España, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior de 
MOVISTAR, en data 26 de novembre de 2014, ha formulat una sol·licitud 
d'autorització d'ús excepcional del paisatge urbà mitjançant activitat publicitària 
des d'una propietat privada (annex 2). 

 
3. L’Ajuntament de Barcelona, des de sempre, ha tingut la inquietud de 

solucionar els problemes sorgits en el paisatge urbà de la ciutat arran dels 
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diferents canvis urbanístics que aquesta ha sofert. Una de les distorsions més 
habituals és l’aparició de mitgeres, algunes de les quals estan destinades a 
perpetuar-se indefinidament. 

Això ha provocat que l’Ajuntament de Barcelona hagi buscat solucions en el 
marc d’una estratègia global de recuperació de la qualitat de la imatge urbana, 
fomentant l’agençament i adequació d’aquestes per integrar-les en el paisatge al 
qual pertanyen. 

 
4. L’Institut del Paisatge Urbà ha tingut des de sempre la sensibilitat per 

reconduir aquestes discontinuïtats i ha impulsat diverses operacions amb aquesta 
finalitat, gestionades amb subvenció econòmica i assessorament professional; bé 
finançades des del patrocini de patrocinadors privats. Així, l’Institut del Paisatge 
Urbà, dins dels programes de recuperació de la qualitat de la imatge urbana i 
donant continuïtat a l’esperit d’integrar les mitgeres de la ciutat de Barcelona, vol 
encetar ara de nou un projecte per a l’adequació i agençament d’un seguit de 
mitgeres a diferents indrets de Barcelona. 

 
5. L'Ajuntament de Barcelona, per acord del Consell Plenari de data 27 de juny 

de 1997, va aprovar definitivament la creació de l'Institut del Paisatge Urbà i, 
entre altres finalitats, li va assenyalar competències per col·laborar amb empreses 
i entitats en recerca de patrocinadors i formalitzar convenis i protocols, per al 
finançament d'obres, programes o serveis en benefici del paisatge urbà, de la 
imatge de la ciutat o de la qualitat de la vida urbana. 

L'Institut del Paisatge Urbà dins de les actuacions de millora del paisatge urbà 
vol promoure un Pla de remodelació de mitgeres de la ciutat, declarat mesura de 
govern el 19 d'abril de 2012 per la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 

L'ús excepcional del paisatge urbà requereix autorització municipal expressa a fi 
de controlar l'impacte paisatgístic. Així mateix, hauran d’adequar-se a la Llei 
1/1998 de política lingüística en relació a l’ús normal del català en la publicitat a la 
via pública. El present conveni de col·laboració es realitza a l'empara del que es 
preveu per als usos excepcionals els articles 98 i següents de l'Ordenança dels 
usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona, aprovada el 26 de març de 1999. 
Així les parts, 

 
Convenen  

 
Primer. Autorització paisatgística 

 
La signatura del present conveni de col·laboració porta implícita l'autorització 

paisatgística prevista a l'article 98 de l'Ordenança dels usos del paisatge urbà, en 
relació a l'ús excepcional sol·licitat per Verona Comunicación, SA, que actua en 
nom de Arena Media Communications España, SA, encarregada de la publicitat 
exterior de MOVISTAR. 

 
Segon. Contingut 

 
L'Ajuntament autoritza Verona Comunicación, SA, que actua en nom de Arena 

Media Communications España, SA, encarregada de la publicitat exterior de 
MOVISTAR, la col·locació d'una lona publicitària segons el disseny, els colors, les 
mides, les característiques, els continguts i l’idioma o els idiomes que figuren a la 
proposta, que s’adjunta com a annex 3. 

Aquesta lona es col·locarà a les bastides de les obres de restauració de les 
façanes de l’edifici ubicat al carrer de Balmes, 89, de Barcelona, obres que 
eliminaran qualsevol element, patologia o situació de risc, d’acord amb el que 
disposa l’article 42 de l’Ordenança municipal dels usos del paisatge urbà de la 
ciutat de Barcelona. S’adjunta com a annex 4 el document d’acreditació de l’estat 
de conservació i de seguretat dels elements exteriors dels edificis de data 29 de 
setembre de 2014, on es reflecteixen alguns d’aquests elements de risc.  

S'adjunta com a annex 5, l'autorització de la propietat. 
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Els missatges publicitaris hauran d’adequar-se en tot moment a la normativa 
aplicable en matèria de publicitat i, per tant, restarà prohibida la publicitat que 
ofengui les institucions públiques, lesioni els drets de la persona o sigui contrària a 
les disposicions normatives. No s’admetrà en cap cas publicitat relacionada amb 
productes com l’alcohol o el tabac en els termes de la legislació vigent.  

Pel que fa a la il·luminació nocturna de la lona publicitària, s'haurà d'ajustar a 
allò que disposa la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC 3407, de 12 de juny 
de 2001) i l'Ordre del Ministeri de la Presidència PRE/22/11/2006, de 4 de juliol, 
per la qual es publica el calendari del període de l’hora d’estiu corresponent als 
anys 2012 a 2016 i, per tant, l'horari de la il·luminació nocturna durant l'any 2014 
serà el següent: 

• horari d’hivern: de l’1 de gener fins el 29 de març, ambdós inclosos, i 
del 26 d’octubre al 31 de desembre, ambdós inclosos, s'haurà d'apagar 
a les 23 hores. 

• horari d’estiu: del 30 de març al 25 d’octubre, ambdós inclosos, s'haurà 
d'apagar a les 24 hores 

En cap cas s’acceptaran il·luminacions disposades a la part inferior i els laterals 
tant de la lona com de la bastida d'obra, per tal d'evitar la dispersió de llum i 
l'augment de contaminació lumínica zenital. En cas d’incompliment d’aquestes 
condicions, es donarà per caducada i sense efecte la present autorització i 
l’empresa estarà obligada a desmuntar immediatament la instal·lació.  

A aquests efectes, l’Institut de Paisatge Urbà haurà de comunicar fefaentment 
l’incompliment que haurà d’esmenar-se en un termini de 48 hores des de la 
recepció de la notificació. I en aquest sentit, Verona Comunicación, SA, que actua 
en nom de Arena Media Communications España, SA, encarregada de la publicitat 
exterior de MOVISTAR, es compromet a complir la normativa esmentada. 

 
Tercer. Termini 

 
El termini màxim de la present autorització paisatgística és d’un (1) mes a partir 

de la data de la seva col·locació. La lona publicitària romandrà exposada del 15 de 
desembre de 2014 fins al 14 de gener de 2014. Aquest termini, que és 
improrrogable, no excedirà en cap cas la durada de les obres de restauració de les 
façanes de l’edifici ubicat al carrer de Balmes, 89, i està supeditat al compliment 
estricte dels assabentats núms. 3 i 4 de la compareixença de data 6 de novembre 
de 2014, que consta com a annex 6. 

En el cas d’incompliment d’aquesta condició, Verona Comunicación, SA, que 
actua en nom de Arena Media Communications España, SA, encarregada de la 
publicitat exterior de MOVISTAR, es compromet a retirar al seu càrrec la lona 
publicitària en 24 hores a requeriment d’aquest Institut del Paisatge Urbà i a no 
reclamar per aquest fet cap mena de devolució de la compensació paisatgística que 
figura al CONVENEN quart, ni indemnització, ni qualsevol altra despesa que 
d’aquest fet se’n derivi. 

Les obres de rehabilitació d’aquesta façana hauran d’estar iniciades en el 
moment d’aquesta col·locació. 

Per minimitzar i pacificar l’impacte paisatgístic de les lones publicitàries i 
aconseguir mantenir endreçat l’espai durant la intervenció a l’edifici, Verona 
Comunicación, SA, es compromet a cobrir les bastides d’obra de l’edifici de 
referència amb una lona mimètica durant el temps que hi hagi obra però no 
exposició de lona publicitària. 

El cost de fabricació (sens perjudici de poder repercutir, totalment o 
parcialment, el seu cost a tercers), la instal·lació, el manteniment i el desmuntatge 
de la lona mimètica, així com la responsabilitat civil, aniran a càrrec de Verona 
Comunicación, SA, tal i com s’han compromès les parts, en el assabentat núm. 7, 
a la compareixença de data 6 de novembre de 2014 (annex 6). Mentre duri 
l’exposició d’aquesta lona, haurà de ser present el faldó identificatiu on s'hauran 
d'incloure els logos i els eslògans institucionals amb el text i les mides tal com 
s’especifica al punta “DESÈ.  Identificació i informació” 
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L’incompliment de col·locar la lona mimètica en els terminis i situacions 
especificats impossibilitarà la continuïtat de la presència publicitària en el període 
de les obres en curs. 

 
Quart. Reparació de l'impacte paisatgístic: objecte 

 
L'Institut del Paisatge Urbà ha proposat a Verona Comunicación, SA, que actua 

en nom de Arena Media Communications España, SA, empresa encarregada de la 
publicitat exterior de MOVISTAR, la col·laboració amb el Pla de recuperació de 
mitgeres de la ciutat, en concepte de reparació de l'impacte paisatgístic de l'ús 
excepcional del paisatge autoritzat. 

Verona Comunicación, SA ha acceptat aquesta proposta, i participarà en 
l’actuació esmentada aportant la quantitat de TRETZE MIL SIS-CENTS TRENTA-
NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS (13.639,38€), IVA inclòs. 

 
Cinquè. Modificacions sobrevingudes en l'objecte 

 
Si per circumstàncies sobrevingudes que ho justifiquin, aquesta participació s'ha 

de canviar de destinació, sense sobrepassar la xifra acordada i per a qualsevol 
altra actuació que reuneixi els requisits exigits per l'Ordenança dels usos del 
paisatge urbà, l'Institut del Paisatge Urbà ho comunicarà fefaentment a l'empresa 
col·laboradora a través de la persona que la representa en aquest conveni. 
Aquesta podrà optar per acceptar o rebutjar el canvi de destinació en el termini de 
vuit dies naturals des de la comunicació. 

 
Sisè. Abonament de les quantitats en què consisteix la reparació 

 
Verona Comunicación, SA, ingressarà el dia de la signatura d'aquest conveni la 

quantitat pactada, corresponent a la reparació de l'impacte paisatgístic, en el 
compte corrent número ES08 2100 3000 1922 0163 3296 de La Caixa d'Estalvis i 
Pensions de Barcelona, de la qual és titular l'Institut del Paisatge Urbà, i en què es 
recullen les col·laboracions econòmiques i les aportacions dels patrocinadors. 

O bé en el moment de signatura del conveni Verona Comunicación, SA, aportarà 
una garantia del seu pagament. Aquesta garantia podrà ser en metàl·lic o amb 
pagarés amb venciment no superior a 60 dies. L'Institut del Paisatge Urbà emetrà 
un rebut detallant aquest ingrés i la seva finalitat.  

L'Institut del Paisatge Urbà emetrà un rebut que detallarà aquest ingrés i la seva 
finalitat. Qualsevol pagament relacionat amb aquesta participació haurà de 
comptar amb el vistiplau del director tècnic d'aquest Institut del Paisatge Urbà. 

 
Setè. Altres aportacions de l'empresa col·laboradora 

 
Com a contribució addicional a la millora del paisatge urbà Verona 

Comunicación, SA, finançarà una part del procés de restauració de les façanes de 
l’edifici ubicat al carrer de Balmes, 89, ateses les condicions econòmiques 
convingudes entre les parts. Segons ens comunica Verona Comunicación, SA, 
aquesta aportació addicional està valorada en el 23,34% dels pressupostos de 
l’obra 

Aquesta restauració s’haurà d’ajustar ales condicions particulars de la llicència 
d’obres en règim de comunicat núm. 02-2014CI30713, emesa amb data 6 de 
setembre de 2014 pel districte de l’Eixample (annex 7), així com a les condicions 
d’actuació de l’informe tècnic d'autorització paisatgística de data 5 d’octubre de 
2014, emès des de la Direcció Tècnica d'aquest Institut del Paisatge Urbà (annex 
8), tal i com s'han compromès les parts en la compareixença de data 6 de 
novembre de 2014 (annex 6). 

A més, s’haurà de complir el Pla de Treball de les obres esmentades proposat 
per l’empresa rehabilitadora, amb el corresponent vistiplau de la direcció 
facultativa de les obres (annex 9). 
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Vuitè. Facultats municipals d'inspecció i control 
 
L'Institut del Paisatge Urbà farà les inspeccions necessàries per comprovar i 

valorar l'adequació a les condicions establertes en aquest conveni i en els seus 
annexos. L'ús excepcional del paisatge urbà no autoritzat o que no s'ajusti a les 
condicions imposades en l'autorització es considera falta molt greu i donarà lloc a 
una ordre de cessament i de desmuntatge que s’haurà de complir dins de les 24 
hores següents al requeriment; en cas contrari, l’Institut del Paisatge Urbà, 
procedirà a l’execució subsidiària. 

L'Institut del Paisatge Urbà, en cas d'haver de procedir a l’execució subsidiària 
de la retirada de la lona, repercutirà les despeses originades, així com de qualsevol 
altra despesa que es derivi d'aquest fet a Verona Comunicación, SA, que actua en 
nom de Arena Media Communications España, SA, empresa encarregada de la 
publicitat exterior de MOVISTAR, i sens perjudici de la incoació de l’expedient 
sancionador corresponent. 

 
Novè. Normes d’instal·lació i despeses 

 
El cost de fabricació, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la lona, així 

com la responsabilitat civil, aniran a càrrec de l'empresa col·laboradora. En les 
operacions de muntatge i desmuntatge s’assegurarà en tot moment l’acompliment 
de les mesures de prevenció de riscos laborals. 

El venciment del termini previst comportarà la finalització del dret a l'ús 
excepcional, i el seu titular haurà de restaurar al seu càrrec i sense necessitat de 
ser requerit a l'efecte la realitat física alterada, restituint el paisatge a la seva 
condició anterior, i ho haurà de  comunicar a l'Institut del Paisatge Urbà en el 
termini de set dies hàbils.  

L'empresa, d'altra banda, establirà les pòlisses d'assegurances corresponents 
que cobreixen els riscos d'accident i de responsabilitat civil enfront de terceres 
persones, per tot el temps de vigència de l'autorització. L'Ajuntament no assumeix 
cap responsabilitat a aquests efectes. 

Per motius de seguretat, es col·locarà en tota la superfície de la bastida un lona 
de protecció des de l’inici de l’obra fins a la finalització d’aquesta, a banda de les 
possibles lones publicitàries que es puguin instal·lar.  

 
Desè. Identificació i informació 

 
L'empresa col·laboradora es compromet a incorporar en la lona publicitària un 

faldó informatiu/identificatiu d'aquesta col·laboració a la millora del paisatge urbà, 
on s'hauran d'incloure els logos i els eslògans institucionals amb el text i les mides 
que s'adjunten com a annex 10. 

Així mateix, en aquest faldó, s'inclourà la referència a la participació segons el 
text facilitat per part d'aquest Institut del Paisatge Urbà, de forma que el conjunt 
total ocupi tota l'amplada de la lona publicitària col·locada sobre bastida i amb una 
alçada de, com a mínim, un metro. 

 
Onzè. Comunicació 

 
L'Institut del Paisatge Urbà contribuirà també a la divulgació adequada 

d'aquesta col·laboració de MOVISTAR, i ho farà en la Memòria d'Activitats. Amb 
aquesta finalitat, MOVISTAR facilitarà els seus logos i/o eslògans a aquest Institut 
del Paisatge Urbà per tal de poder fer la difusió adequada de tot allò que estigui 
relacionat amb la signatura d'aquest conveni i/o altres possibles 
campanyes/presentacions de l'Institut del Paisatge Urbà. 

El present conveni de col·laboració es publicarà a la Gaseta Municipal i es 
comunicarà al districte territorialment competent. 

 
I en prova de conformitat, signen aquest document per duplicat en el lloc i la 

data indicats en l'encapçalament. 
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Per l'Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, el regidor-president, 

Antoni Vives i Tomàs. 
Per VERONA COMUNICACIÓN, SA, l’autoritzada Laura Lozano i Simó. 
La secretaria delegada, Pilar Figueras de Diego. 
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PERSONAL 

 
CONVOCATÒRIA DE PROCÉS SELECTIU MITJANÇANT CONCURS PÚBLIC 
PER FORMAR PART DE LES LLISTES D’ASPIRANTS PER COBRIR PLACES 
VACANTS O SUBSTITUCIONS EN RÈGIM D’INTERINITAT EN CENTRES 
DOCENTS PÚBLICS MUNICIPALS GESTIONATS PEL CONSORCI D’EDUCACIÓ 
DE BARCELONA (CEB). 
 

La Gerència del Consorci d’Educació de Barcelona ha resolt aprovar amb data 17 
de setembre de 2015, la convocatòria, i les bases específiques que han de regir-la, 
del procés selectiu per formar part d eles llistes d’aspirants per cobrir places 
vacants o substitucions en règim d’interinitat en centres docents públics municipals 
gestionats pel CEB. 

Les persones que desitgin prendre part en el procés selectiu hauran de 
presentar la sol·licitud i el currículum vitae acompanyat de la documentació 
justificativa dels requisits exigits i dels mèrits al·legats, a l’Oficina d’Atenció del 
Consorci d’Educació de Barcelona, o bé trametre-la per qualsevol dels mitjans que 
estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per 
la Llei 4/1999, de 13 de gener, en el termini de quinze dies hàbils a comptar de 
l'endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al DOGC.  

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, davant la jurisdicció 
contenciosa administrativa competent, en el termini de dos mesos a comptar de 
l’endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de 
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. Així mateix, es pot interposar potestativament recurs de reposició, 
previ el recurs de contenciós administratiu, davant del òrgan que dicta l’acte, en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació, tal i com disposen 
els articles 116 1 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 
5.8.201), o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels 
seus interessos. 

Les bases específiques són les que s’adjunten a continuació, 
 

Bases específiques que han de regir la convocatòria per formar part de les 
llistes d’aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim 
d’interinitat en centres docents públics municipals gestionats pel Consorci 
d’Educació de Barcelona (CEB 

 
Especialitats convocades 

 
Professor/a d’Ensenyament secundari 
 
CLA. Cultura clàssica 
 
520  Processos i productes de tèxtil, confecció i pell. 
 
Perfils professionals: 
Enginyer tèxtil amb experiència en el camp de la producció tèxtil: processos de 

confecció, organització de la producció, gestió de la qualitat, prevenció de riscos 
laborals i gestió mediambiental; fitxes tècniques i habilitats de disseny (color, 
dibuix en pla i algun programa vectorial de dibuix).   
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Professors Tècnics de Formació Professional  
 
617  Patronatge i confecció 
Perfils professionals:  
Confeccionista, prendre mides i fer patrons de totes les dificultats, ensenyar a 

l’alumnat les tècniques de confecció a mida i confecció industrial i  l’ús de la 
maquinària indicada.  

Especialista en vestuari d’espectacles: tintura i ambientació de teixits.  
 

Requisits dels candidats 
 
Per formar part de la borsa de treball les persones interessades han de complir 

necessàriament els requisits següents: 
 
a) Ser espanyol, o nacional d'altres estats membres de la Unió Europea o 

nacional d'altres estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per 
la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, sigui aplicable la lliure circulació de 
treballadors. 

També poden ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del 
cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats 
membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats 
internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, sigui 
aplicable la lliure circulació de treballadors sigui quina sigui la seva nacionalitat, 
sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que7 fa als 
descendents, tinguin menys de vint-i-un anys o siguin més grans d'aquesta edat 
però visquin a càrrec dels seus progenitors. 

 
b) Tenir setze anys complerts i no excedir els seixanta-cinc anys d'edat. 
 
c) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica 

incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a 
la qual s'opta. 

 
d) No haver estat separat mitjançat expedient disciplinari del servei de cap de 

les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les 
funcions públiques. Els candidats amb nacionalitat no espanyola hauran d'acreditar 
igualment que no es troben sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal 
que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen. 

 
e) Tenir el nivell de titulació que la normativa vigent exigeix per a l'ingrés a les 

respectives categories de funcionaris: 
 
Mestres: titulació de mestre. 
 
Professors d'ensenyament secundari i professors d'arts plàstiques i disseny: 

titulació de doctor, enginyer, arquitecte, llicenciat, grau o equivalent a efectes de 
docència, d'acord amb el que estableix la disposició addicional única del Reial 
decret 276/2007, de 23 de febrer. 

 
Professors tècnics de formació professional i mestres de taller d'arts plàstiques i 

disseny: titulació de diplomat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic, grau o equivalent 
a efectes de docència d'acord amb el que estableix la disposició addicional única 
del Reial decret 276/2007 de 23 de febrer. 

 
f) Per a les especialitats de professors d'ensenyament secundari i professors 

tècnics de formació professional estar en possessió del títol oficial de màster que 
acrediti la formació pedagògica i didàctica d'acord amb el que estableix l'article 9 
del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, per exercir la docència en 
l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i 
l'ensenyament d'idiomes. 
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Els certificats d'aptitud pedagògica (CAP), els títols d'especialització didàctica i 

els certificats de qualificació pedagògica (CQP) obtinguts abans de l'1 d'octubre de 
2009 acrediten la formació pedagògica i didàctica. 

Igualment, d'acord amb el que estableix la disposició transitòria 4 del Reial 
decret 1834/2008, de 8 de novembre, quedaran exempts d'aquest requisit els qui 
acreditin haver prestat serveis docents abans del termini del curs 2008-2009 
durant dos cursos acadèmics complets o, si no, durant dotze mesos exercits en 
períodes continus o discontinus en centres públics o privats d'ensenyament reglat 
degudament autoritzats en els nivells d'ESO, batxillerat, formació professional i 
idiomes. 

Així mateix, estan exempts d'aquest requisit els candidats que posseeixin el títol 
de mestre, diplomat en professorat d'educació general bàsica, mestre 
d'ensenyament primari els que estiguin en possessió de les llicenciatures en 
pedagogia, psicopedagogia, ciències de l'activitat física i de l'esport (itinerari 
educació), del títol superior de música (especialitat de pedagogia de la formació 
musical bàsica i general), o del títol superior de dansa (especialitat de pedagogia 
de la dansa), o llicenciatura o titulació equivalent que inclogui un mínim de 80 
crèdits de formació pedagògica i didàctica ,sempre que s'hagin obtingut abans de 
l'1 d'octubre de 2009. 

Les persones de les especialitats de professors tècnics de formació professional 
que tenen titulació equivalent a efectes de docència han de tenir un certificat que 
acrediti la formació pedagògica i didàctica d’acord amb el que estableix 
l’article 2 de l’Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, per la qual s’estableix la 
formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per les persones 
que tenen una titulació declarada equivalent a efectes de docència i no poden 
realitzar els estudis de màster. Estan exemptes d'aquest requisit les persones que 
abans de l'1 de setembre del 2014 van impartir docència a l'ESO, el batxillerat, la 
formació professional durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos 
en períodes continus o discontinus. 

Fins que no es desenvolupi la reglamentació corresponent, aquest requisit no 
s'exigeix per impartir especialitats de professors d'arts plàstiques i disseny i de 
mestres de taller d'arts plàstiques i disseny. 

 
g) Acreditar el coneixement adequat, oral i escrit, de la llengua catalana, d'acord 

amb el que estableix el Decret 244/1991, de 28 d'octubre, sobre el coneixement 
de les dues llengües oficials a Catalunya que es requereix per a la provisió de llocs 
de treball dels centres públics d'ensenyaments no universitari dependents del 
Departament d'Educació i Universitats, i l'Ordre VCP/491/2009,de 12 de 
novembre, per la qual es refonen i actualitzen els títols, diplomes i certificats 
equivalents als certificats de coneixement de català de la Secretaria de Política 
Lingüística (DOGC 23.11.2009). 

 
h) No ser funcionari de carrera o en pràctiques de la categoria a la qual es 

pretén accedir. 
 
i) Tenir la capacitació corresponent per impartir les àrees i matèries curriculars 

corresponents a l'especialitat que requereixi el lloc de treball que s'hagi d'ocupar. 
 

Documentació acreditativa dels requisits 
 
Documentació justificativa dels requisits 
 
1. Fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI) vigent. En el cas de no ser 

espanyol, s'ha de presentar una fotocòpia del document acreditatiu de la seva 
nacionalitat o, si no, una fotocòpia del passaport. En qualsevol dels casos el 
document acreditatiu ha de ser vigent. 
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2. Fotocòpia compulsada del títol exigit o expedient acadèmic original o, en tot 
cas, fotocòpia compulsada acreditativa d'haver realitzat tots els estudis necessaris 
per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar. 

 
En el cas de presentar l'expedient acadèmic dels estudis realitzats, s'hi ha 

d'adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut que acrediti el pagament 
corresponent dels drets d'expedició del títol. 

Si la titulació ha estat obtinguda a l'estranger, cal adjuntar l'homologació del 
títol estranger al títol corresponent del Catàleg de títols universitaris oficials. 

Si la titulació ha estat obtinguda a la Unió Europea també es pot acreditar 
mitjançant la credencial de reconeixement de la titulació per a l'exercici de la 
professió de mestre o de professor d'educació secundària d'acord amb el que 
estableix el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s'incorporen a 
l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 7 de setembre de 2005 i la Directiva 2006/100/CE, del Consell, de 20 
de novembre de 2006, relatives al reconeixement de qualificacions professionals, A 
la credencial expedida pel Ministeri d'Educació haurà de constar expressament 
l'especialitat que pot impartir. 

 
3. Per als professors d'ensenyament secundari i professors tècnics de formació 

professional, original o fotocòpia compulsada del títol oficial de màster que acrediti 
la formació pedagògica i didàctica d'acord amb el que estableix l'article 9 del Reial 
decret 1834/2008, de 8 de novembre per exercir la docència en l'educació 
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i l'ensenyament 
d'idiomes o del certificat d'aptitud pedagògica expedit per un institut de ciències de 
l'educació o el títol d'especialització didàctica. També podrà justificar-se mitjançant 
el resguard d'haver fet el seu pagament. 

Quan en substitució del títol de màster s'al·legui experiència docent efectiva, 
aquest fet s'ha d'acreditar mitjançant certificació expedida pel secretari amb el 
vist-i-plau del director del centre, si es tracta d'un centre públic. Si l'experiència 
docent que s'acredita correspon a un centre privat, l'esmentada certificació ha de 
ser expedida pel director del centre amb el vist-i-plau de la Inspecció d'Educació, o 
pel secretari del col·legi de doctors i llicenciats o d'altre col·legi professional, 
sempre que aquesta certificació pugui ser emesa d'acord amb els seus estatuts. En 
tots els casos haurà de constar el nivell en el qual s'han prestat serveis. 

 
4. Declaració jurada o promesa de no haver estat separat mitjançant expedient 

disciplinari del servei de cap administració pública, ni de trobar-se inhabilitat per a 
l'exercici de les funcions públiques ( està en la sol·licitud d’inscripció).  

Els candidats que no posseeixen la nacionalitat espanyola han de presentar 
declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o 
condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública al seu estat d'origen. 

 
5. Fotocòpia compulsada del títol acreditatiu del coneixement adequat de la 

llengua catalana. 
 
6. Certificat mèdic ordinari i actualitzat acreditatiu de no patir cap malaltia ni 

estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les 
funcions corresponents al cos i l'especialitat a què s'opta 

 
Procediment 

 
Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds i comprovada la 

documentació aportada pels candidats es publicarà la llista provisional d’admesos i 
exclosos. Un cop publicada s’establirà un període de 10 dies hàbils, per tal que les 
persones interessades puguin formular les reclamacions que creguin oportunes. 

 
Es valoraran els mèrits al·legats d’acord al barem que s’adjunta com Annex 1. 
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Finalitzat el termini per a la subsanació de la llista provisional, es publicaran les 
llistes definitives de les persones admeses i excloses. Per tal de garantir la 
capacitació per impartir les especialitats dels cicles formatius de formació 
professional i d’arts plàstiques i disseny, i en funció del perfil professional, 
s’establirà la superació d’una prova i/o entrevista, que certifiqui la idoneïtat de la 
persona que ha d’ocupar la vacant o realitzar la substitució. Aquesta 
entrevista/prova es valorarà entre 0 i 50 punts. Els/les aspirants que no arribin a 
una puntuació mínima de 25 punts, seran excloses o exclosos de la borsa en 
aquesta especialitat. Mentre no es dugui a terme la prova, els candidats constaran 
a la borsa de treball amb la puntuació del currículum  pendents de  superar la 
prova. 

 
Amb la publicació de la llista definitiva s'entenen resoltes, a tots els efectes, les 

reclamacions presentades contra la llista provisional i es consideren efectuades les 
notificacions als interessats. 

 
Tota la informació del procés, convocatòria, procediment, barem, sol·licitud  es 

troba publicada en el web del Consorci d’Educació de Barcelona  www.edubcn.cat .  
 
Les persones que ja formen part de la borsa de treball en les especialitats 

convocades,  podran aportar en aquest període d’inscripció nous mèrits. 
 
 

ANNEX I 
 
Barem de mèrits 
 
Únicament es valoraran els mèrits assolits fins a la data de finalització del 

termini de presentació de sol·licituds. Un mateix mèrit no podrà ser valorat per 
més d’un apartat o subapartat. 

 
1. Experiència docent (màxim 50 punts) 
1.1. Per cada curs complet durant el qual s’hagin impartit ensenyaments reglats 

corresponents a qualsevol nivell educatiu, 5 punts. 
1.2. Per cada mes complet durant el qual s’hagin impartit ensenyaments reglats 

corresponents a qualsevol nivell educatiu, 0,41666 punts. 
Documents justificatius: fotocòpia compulsada del nomenament o contracte, o 

certificació expedida per la direcció del centre corresponent, amb el vist-i-plau de 
la Inspecció d’Ensenyament, o per la secretaria de la delegació territorial 
corresponent, o bé per la secretaria del col·legi de doctors i llicenciats o d’altres 
col·legis professionals, sempre que aquesta certificació pugui ser emesa d’acord 
amb els seus estatuts. Els serveis prestats a l’estranger s’acreditaran mitjançant 
certificats expedits pels ministeris d’educació dels països respectius, degudament 
traduïts a qualsevol de les dues llengües oficials de Catalunya. 

En tots els casos s’haurà d’acreditar la data de finalització de la prestació del 
servei mitjançant una diligència de cessament, una certificació d’empresa o algun 
altre document oficial on consti aquesta informació. 

Tan al subapartat 1.1 com al 1.2, per poder computar els serveis prestats als 
becaris de formació de docència i recerca com a experiència docent, caldria que la 
universitat on els ha prestat certifiqués que estan en possessió de totes i 
cadascuna de les facultats pròpies dels docents (que imparteixen la totalitat de la 
matèria d’un curs, que avaluen els alumnes de la matèria esmentada i que signen 
les actes corresponents). 

En els dos subapartats esmentats computen com a serveis docents els prestats 
com a educador/a en escoles bressol i llars d’infants. 

 
2. Formació acadèmica (màxim 25 punts) 
2.1. Expedient acadèmic en el títol al·legat com a requisit de titulació que 

preveu el punt 3.e) de la Resolució, tal i com a continuació s’indica: 
2.1.1. De 6 punts fins a 7,50 punts: 1,5 punts 

http://www.edubcn.cat/
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2.1.2. De 7,51 punts fins a 10 punts: 2,5 punts 
Documents justificatius: certificació acadèmica original o fotocòpia compulsada 

en la qual es facin constar les puntuacions obtingudes en totes les assignatures i 
cursos exigits per a l’obtenció del títol al·legat. 

Per a l’obtenció de la nota mitjana de l’expedient acadèmic, en els casos en què 
a la certificació acadèmica no hi figurin les expressions numèriques completes, 
s’aplicaran les equivalències següents: 

 
Aprovat: 5 punts 
Notable: 7 punts 
Excel·lent: 9 punts 
Matrícula d’honor: 10 punts 
 
En el cas que a l’expedient acadèmic es facin constar tant la qualificació literal 

com la numèrica, es tindrà només en consideració aquesta darrera. 
Les qualificacions amb l’expressió literal de bé es consideraran equivalents a 6 

punts i les que tinguin l’expressió literal de convalidat o convalidada, o d’apte o 
apta, seran equivalents a 5 punts. 

Si a l’expedient acadèmic es recull l’expressió d’assignatura adaptada, caldrà 
aportar la certificació acadèmica acreditativa de la puntuació obtinguda en el 
moment de cursar l’assignatura segons l’antic pla d’estudis. 

Per a l’obtenció de la nota mitjana de l’expedient acadèmic, en cap cas no es 
tindran en consideració les qualificacions corresponents a projectes de final de 
carrera, tesines o qualificacions anàlogues. 

 
2.2. Pel títol de doctor/a en la titulació al·legada com a requisit de titulació 

previst al punt 2c) d’aquesta Resolució: 
2.2.1. Per haver superat els cursos de doctorat: 5 punts 
2.2.2. Per posseir el títol de doctor: 5 punts 
La puntuació corresponent a la possessió del títol de doctor (apartat 2.2.2) serà 

acumulable a la de superació dels cursos del mateix doctorat (2.2.1) 
Documents justificatius: certificació acadèmica on consti la superació de tots els 

cursos de doctorat i/o fotocòpia compulsada del títol de doctor o, en tot cas, de la 
certificació d’abonament dels drets d’expedició d’aquest, d’acord amb l’Ordre de 8 
de juliol de 1998 (BOE núm. 167, de 13.07.1998). 

 
2.3. Per titulacions universitàries diferents de l’al·legada com a requisit de 

titulació previst al punt 2c) d’aquesta Resolució: 
2.3.1. Per cada titulació de primer cicle: 10 punts 
2.3.2. Per cada titulació de segon cicle: 10 punts 
Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol. 
 
2.4. Per haver realitzat la tesi de llicenciatura o examen de grau de la titulació 

al·legada com a requisit de titulació previst al punt 2c) d’aquesta Resolució: 5 
punts 

Document justificatiu: certificació acreditativa corresponent. 
 
2.5. Per cada diploma de postgrau o màster finalitzat: 
2.5.1. D’una durada igual o superior a 300 hores: 4 punts 
2.5.2. D’una durada igual o superior a 150 hores: 2 punts 
2.5.3. D’una durada inferior a 150 hores: 1 punt 
Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol amb especificació de les 

hores de durada. Si en el títol no hi consten les hores de durada, juntament amb 
una fotocòpia compulsada del títol o del rebut que acrediti el pagament 
corresponent a la seva expedició. En qualsevol cas és imprescindible especificar les 
hores de durada del postgrau o màster. 

 
2.6. Per titulacions d’idiomes, diferents al català i castellà, que es corresponen al 

Marc Europeu comú de referència (MERC): 
2.6.1. Per cada titulació de nivell B1: 1 punt 
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2.6.2. Per cada titulació de nivell B2: 2 punts 
2.6.3. Per cada titulació de nivell C1: 3 punts 
2.6.4. Per cada titulació de nivell C2: 4 punts 
 
Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol o certificació acadèmica 

corresponent. 
 
2.7. Activitats de formació permanent: Participació en activitats de formació 

permanent incloses al pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament 
o de Benestar i Família, de l’IMEB o bé organitzades per les universitats o 
reconegudes pel Departament d’Ensenyament, o organitzades o reconegudes per 
altres comunitats autònomes amb plenes competències educatives, o pel Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esports. 

Es valoraran les activitats següents: 
Per participar en cursos, seminaris, formació en centres i assessoraments d’una 

durada mínima de 15 hores i també per formar part de grups de treball i seminaris 
permanents d’una durada mínima de 40 hores: 0,5 punts per cada 15 hores 
acreditades, fins un màxim de 6 punts. Exclusivament per a l’especialitat de 
música, es valoraran en els mateixos termes els cursos organitzats pels 
conservatoris de música. 

Documents justificatius: certificació acreditativa expedida per l’organisme o 
centre corresponent, amb especificació de les hores de durada (no s’acceptarà cap 
certificació que no les inclogui). Per a les activitats incloses al pla de formació o 
reconegudes, l’entitat col·laboradora corresponent hi farà constar explícitament 
que l’activitat en qüestió està inclosa al pla esmentat o que està reconeguda, i hi 
indicarà la resolució del reconeixement. 

Només es valoraran les activitats de formació permanent realitzades amb 
posterioritat a l’obtenció del títol al·legat per a l’ingrés d’interins. 

En cap cas no podran ser valorats mitjançant aquest apartat els cursos realitzats 
per a l’obtenció d’un títol o certificat acadèmic. 
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Concursos de personal 
 

Modificació Concurs 25/2015-C 
 

El Gerent de Recursos Humans i Organització, actuant per delegació de 
l’Alcaldessa, en data 17 de setembre de 2015, ha dictat la següent resolució:  

 
Modificar la composició dels membres de la Junta de Valoració per a la provisió 

definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Suport 2 de la família 
professional General (GE) adscrit a Intervenció General de la Gerència de 
Recursos, en el sentit de deixar sense efecte el nomenament del president de la 
Junta de Valoració el Sr. Joan Angulo Arrese i en el seu lloc nomenar al Sr. Joan A. 
Llinares Gómez com a president de la Junta de Valoració. 

 
Donar compte de la present resolució a la Comissió del Plenari competent per 

raó de la matèria. 
 

 
 

BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DE CINC 
CONCURSOS PER A LA PROVISIÓ DE SET LLOCS DE TREBALL 
(Aprovades per decret de l’Alcaldia) 
 

 
 
De conformitat amb les Bases Marc aprovades pel Consell Plenari del dia 22 de 

juliol de 1988, es convoquen per a la seva provisió pel personal de plantilla 
d'aquest Ajuntament els llocs de treball que consten a l'annex, d'acord amb les 
condicions específiques que s'indiquen en aquest mateix annex per a cadascun 
d'ells i amb els requisits comuns que es fixen a continuació: 

 
 

REQUISITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS 
 
A part dels requisits addicionals de cada concurs, per a optar a qualsevol 

convocatòria és necessari: 
– Trobar-se en servei actiu a l’Ajuntament o a un Institut Municipal, i no 

pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni Servei de Prevenció i 
Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS). 

– Tractar-se de personal funcionari o contractat laboral fix de l’Ajuntament 
de Barcelona. El personal funcionari de l’Ajuntament adscrit a un Institut 
Municipal i el personal laboral fix de l’Ajuntament posteriorment 
subrogat a un Institut podrà participar igualment en els concursos. 
També hi podran participar els contractats laborals fixos d’Instituts 
Municipals que hagin efectuat la corresponent adhesió a l’Acord Marc de 
Condicions de Treball, d’acord amb la clàusula preliminar cinquena de 
l’esmentat Acord. 

– Haver prestat un mínim d'un any de serveis com a funcionari de carrera 
o amb contracte laboral indefinit a l’Ajuntament o Institut Municipal. 

– Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs. 

 
 

MÈRITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS 
 
1. Antiguitat. Es valorarà per anys complets de serveis, inclosos els serveis 

anteriors en altres administracions públiques que hagin estat formalment 
reconeguts, a raó de 0,10 punts i fins a un màxim d'1 punt. 
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2. Grau personal consolidat. S'avaluarà fins a un màxim d'1 punt segons el 
barem següent: 
– Per posseir com a grau un nivell superior al del lloc de treball convocat: 

1 punt. 
– Per posseir com a grau el mateix nivell del lloc de treball convocat: 

0,75 punts. 
– Per posseir com a grau un nivell inferior en dos al del lloc de treball 

convocat: 0,50 punts. 
– Per posseir com a grau un nivell inferior en quatre al del lloc de treball 

convocat: 0,25 punts. 
3. Nivell del lloc de treball actualment ocupat o, si és el cas, l'últim ocupat, 

fins a un màxim d'1 punt segons el barem següent: 
– Pel desenvolupament d'un lloc d'igual nivell al del lloc de treball 

convocat: 1 punt. 
– Pel desenvolupament d'un lloc de treball inferior en dos nivells al del 

lloc de treball convocat: 0,50 punts. 
– Pel desenvolupament d'un lloc de treball de nivell superior al nivell del 

lloc de treball base de la categoria del concursant: 0,25 punts. 
– A aquests efectes, s'ha d'entendre per nivell del lloc de treball 

desenvolupat, el nivell de complement de destinació efectivament 
acreditat en la nòmina corresponent, quan es tracti d'un nivell superior 
al del grau personal consolidat de cada aspirant, i el nivell del lloc de 
treball ocupat per adscripció o trasllat quan aquest sigui inferior al grau 
personal que hagi pogut consolidar a la carrera administrativa. 

4. Cursos de formació i perfeccionament. Es valoraran fins a 2 punts, sempre 
que tinguin relació directa amb el lloc de treball a cobrir, i es puntuaran, si 
s'escau, en funció de les matèries, la durada i l'avaluació. 

 
 

JUNTA DE VALORACIÓ 
 
Estarà formada pels membres següents: 
– Presidència: 

El director de Recursos Humans, com a titular. 
– Vocalies: 

El/la gerent o director/a de Serveis que per a cada concurs s'indiqui 
expressament a l'annex, que en cas d'absència del president titular, 
exercirà la presidència de la Junta. 
Un cap de Personal de sector d'actuació o districte. 
Un/a tècnic/a especialista en la matèria objecte del concurs. 
Un/a tècnic/a de la Direcció de Recursos Humans, qui també tindrà la 
condició de secretari/ària de la Junta de Valoració. 

A més, a tots els concursos hi podran assistir, en els termes previstos a les 
Bases Marc, els representants designats conjuntament per la Junta de Personal i el 
Comitè d'Empresa. 

 
 
PROCEDIMENT I NORMES GENERALS 
 
Les persones que compleixin les condicions exigides hauran de presentar la 

sol·licitud, a la qual adjuntaran la relació de mèrits al·legats classificats segons 
l'ordre d'aquesta convocatòria, i els documents acreditatius corresponents, al 
Registre General o a qualsevol dels registres municipals, en el termini de quinze 
dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en la 
Gaseta Municipal. 

Els requisits i mèrits al·legats s'han d'entendre sempre referits a la data 
d'acabament de l'esmentat termini. 

Per a cada concurs s'ha de presentar una instància i la documentació separada, 
per a la qual cosa, es podrà utilitzar l'imprès normalitzat de què es disposa a 
l'Oficina d'Informació de Personal i a les seus dels districtes. 
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En cas d'empat en la puntuació, per dirimir-lo s'atendrà a l'antiguitat de serveis 
prestats a la Corporació des de la data d'incorporació en la plantilla, amb caràcter 
indefinit. 

En els casos en què entre els mèrits complementaris s'estableixi la redacció d'un 
informe o memòria, aquest no podrà excedir de cinc pàgines, excepte en aquells 
casos en què les bases específiques del concurs determinin un nombre superior de 
pàgines, donades les característiques del lloc de treball a cobrir. L'informe s'haurà 
de presentar conjuntament amb la sol·licitud i el curriculum vitae. 

Els llocs de treball objecte de la present convocatòria tenen com a règim horari 
el de 37 hores i 30 minuts setmanals. 

Per a la valoració dels mèrits, la Junta podrà disposar dels sistemes d'acreditació 
i de comprovació que consideri més escaients en cada cas i per a cada tipus de 
mèrits, i podrà convocar les persones que optin a les places per precisar o ampliar 
aspectes concrets en relació als mèrits al·legats. 

Les destinacions adjudicades són irrenunciables un cop s'ha pres possessió del 
lloc. Malgrat això, quan una persona hagi obtingut una plaça en diferents 
concursos convocats, haurà d'optar per una d'elles, dins del termini dels tres dies 
hàbils següents al de l'exposició en el tauler d'anuncis del departament de Personal 
de la proposta de la Junta de Valoració de l'últim concurs en què hagi obtingut la 
plaça. 

Per a tot allò no estipulat expressament en aquesta convocatòria, s'estarà a allò 
que disposen les Bases Marc aprovades pel Consell Plenari el dia 22 de juliol de 
1988 i la normativa legal i reglamentària corresponent. 

 
 
ANNEX 
 
Concurs 39/2015-C. Dos llocs de treball de TÈCNIC/A 2 de la família de Serveis 

d’Arts (AC) adscrites al Servei de Gestió Documental i al Servei de Coordinació de 
Centres de la Gerència de Recursos. (Nivell 24) 

Concurs 40/2015-C. Un lloc de treball de GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la 
família General (GE) adscrit al Departament de Planificació i Processos de la 
Direcció d’Estratègia i Innovació de la Gerència de Drets Socials. (Nivell 24) 

Concurs 41/2015-C. Un lloc de treball de GESTOR/A DE PROJECTE 1 de la 
família General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis de Planejament de la Direcció 
de Serveis de Coordinació de Planejament i Gestió Urbanística de la Gerència 
Adjunta d’Urbanisme de la Gerència d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. (Nivell 26) 

Concurs 42/2015-C. Un lloc de treball de SUPORT 3 de la família professional 
General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Direcció de 
Serveis Generals de la Gerència de Recursos (Nivell 18) 

Concurs 43/2015-C. Dos llocs de treball de GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la 
família General (GE) adscrits a la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori de 
les Gerències dels Districtes de l’Eixample i Sant Martí. (Nivell 24) 
 

 
TÈCNIC/A 2 de la família de Serveis d’Arts (AC) adscrites al Servei de 
Gestió Documental i al Servei de Coordinació de Centres de la Gerència de 
Recursos. 
Concurs 39/2015-C 

 
Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits de dos llocs de 

treball de TÈCNIC/A 2 de la família de Serveis d’Arts (AC) adscrites al Servei de 
Gestió Documental i al Servei de Coordinació de Centres de la Gerència de 
Recursos. 

D’acord amb els articles 294 i 295 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel que es va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, amb les bases marc que regulen la provisió de llocs de treball 
mitjançant concurs, amb l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de 
treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona i amb el catàleg de llocs 
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de treball aprovat als acords del Consell Municipal de 21 de desembre de 2012, de 
24 de juliol de 2013 i de 20 de desembre de 2013. 

Es convoca la provisió per concurs de mèrits de dos llocs de treball de TÈCNIC/A 
2 de la família de Serveis d’Arts (AC) adscrites al Servei de Gestió Documental i al 
Servei de Coordinació de Centres de la Gerència de Recursos. 

 
1. Classificació del lloc convocat 

Denominació:  Tècnic/a 2 (80.20.AC.10 segons catàleg vigent) 
Àmbit funcional:  Tècnic 
Tipus de lloc: Tècnic 
Vinculació:  Funcionària 
Subgrup d’accés:  A1,A2  
Destinació:  Nivell 24 
Sistema de provisió: Concurs de mèrits 
Classe de lloc: Lloc de promoció 
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària. 
 

2. Esquema retributiu 
Destinació:  24 (582,92 € mensuals segons catàleg vigent) 
Complement específic:  969 € mensuals segons catàleg vigent 
 

3. Descripció funcional 
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Tècnic/a 2 de la família AC) 
3.1.1. Missió 
Realitzar funcions tècniques pròpies de la seva família professional, en les 

matèries i processos que siguin competència de l’òrgan on presten els seus 
serveis, de manera autònoma, d’acord amb la normativa i directrius establertes. 

3.1.2. Funcions bàsiques 
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:  
• Definir procediments, normes, protocols i sistemes per al desenvolupament 

de l’actuació en l’àmbit de la seva família professional dins de l’òrgan on 
presten els seus serveis. 

• Planificar la implantació i gestionar serveis competència de l’òrgan on 
s’adscriuen, i controlar la qualitat i compliment de la seva execució.  

• Assessorar tècnicament sobre procediments relatius a les matèries, 
assumptes i processos que siguin objecte de l’òrgan on presten els seus 
serveis.  

• Supervisar informes, dictàmens i propostes de resolució realitzats per altres 
tècnics, i elaborar els de major complexitat.  

• Planejar i desenvolupar treballs tècnics i estudis en l’àmbit de la seva 
família professional, sobre les matèries competència de l’òrgan on presten 
els seus serveis.  

• Exercir l’actuació inspectora i/o supervisió tècnica, si correspon a l’òrgan on 
presten els seus serveis. 

2. Aquest tipus de tècnic actua en un àmbit tàctic i amb component tècnic, 
contribuint a la millora de protocols i processos del seu àmbit funcional o de la 
seva família professional.  

3. Requereixen de coneixements en un camp tècnic, científic o especialitzat. 
4. Les tasques d’aquest lloc de treball es desenvolupen habitualment dins d’un 

marc normatiu i procediments estandarditzat, 
5. Disposen de llibertat per implantar l’operativa de l’òrgan on presta els seus 

serveis i rebre supervisió sobre els resultats.  
6. Requereixen de la capacitat de comunicació i influència necessària per 

interactuar amb la ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal influint-los 
i donant-los servei en el seu àmbit de competència. 

7. Poden supervisar tasques realitzades per altres tècnics i administratius de 
l’òrgan on presta els seus serveis. 

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc  
3.2.1. Missió (Direcció Executiva del sistema Municipal d’Arxius) 
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Direcció del sistema municipal d’arxius, així com la coordinació arxivística i el 
desenvolupament de la gestió documental. 

3.2.2. Funcions del Servei de Gestió Documental 
• Planificar i coordinar el disseny, la metodologia i l’avaluació del sistema 

AIDA. 
• Impulsar el programa de gestió documental i elaborar propostes per a la 

seva implantació. 
• Elaborar, mantenir i actualitzar els instruments del sistema: el quadre de 

classificació, el calendari de conservació i el mètode de descripció. 
• Dirigir els treballs d’accés i d'avaluació documental, coordinar l’activitat de 

la Comissió de Tria i Eliminació de la documentació municipali garantir-ne 
l'aplicació dels acords. 

• Assessorar els estudis d’implantació del sistema AIDA i els recursos 
necessaris. 

• Coordinar les propostes d’anàlisi, desenvolupament i implementació de la 
gestió i la preservació dels documents electrònics. 

• Planificar i dissenyar el programa de la formació per als usuaris de les 
dependències administratives en el sistema AIDA. 

• Proposar el desenvolupament de les instruccions, procediments i manuals 
específics del sistema. 

• Coordinar el projecte de normalització de les bones pràctiques dins la gestió 
documental en el marc de les normes internacionals i els instruments 
propis. 

• Efectuar l’avaluació i el seguiment del sistema AIDA, i fer les propostes de 
millora i de correcció adients. 

• Gestionar, coordinar i supervisar els recursos humans i materials assignats 
al Departament. 

• I totes aquelles que li siguin encomanades per l’Arxiver en Cap. 
3.2.3. Funcions del Servei de Coordinació de Centres 
• Coordinar i fer el seguiment dels projectes d’implantació dels sistema AIDA 

amb els equips d’arxivers corresponents.  
• Marcar les línies bàsiques d’actuació dels arxius municipals de districte i 

centrals, i fer-ne l’avaluació. 
• Planificar i fer el seguiment dels recursos i de les infraestructures dels 

arxius municipals centrals i de districte. 
• Impulsar les publicacions destinades a donar a conèixer els fons 

documentals dels centres i la història de Barcelona. 
• Impulsar el programa comú de difusió i comunicació i coordinar les 

activitats dels arxius de districte i de sector. 
• Vetllar per les polítiques de preservació de la documentació municipal. 
• Efectuar l’anàlisi de les necessitats formatives i els programes específics de 

formació per al personal de l’Arxiu Municipal. 
• Gestionar, coordinar i supervisar els recursos humans i materials assignats 

al Departament. 
• Planificar i fer el seguiment dels indicadors de gestió i coordinar la memòria 

anual. 
• Administrar i fer el seguiment del programari de gestió d’arxius. 
• Coordinar la recerca de recursos externs (mecenatge, convenis i acords, 

etc.). 
• I totes aquelles que li siguin encomanades per l’Arxiver en Cap. 
 

4. Requisits de participació 
• Pertànyer al grup A, subgrup A1 de les categories de Tècnic/a Superior en 

Art i Història, Professor superior d’Orquestra i Banda, de Tècnic/a Superior 
Arxivística o bé pertànyer al grup A, subgrup A2 de Tècnic/a Mitjà 
Biblioteconomia.  

• Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de 
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament 
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de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS). 

(*) Així mateix podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res en règim laboral fix del mateix grup, subgrups i categories 
establerts en aquesta convocatòria i que actualment pertanyin a una categoria 
pròpia del règim funcionarial segons l'acord del Consell Municipal de 21 de 
desembre de 2012 i 24 de juliol de 2013 i de 20 de desembre de 2013  

• Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir. 

• El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, els i les candidates que es troben en una de les situacions que 
s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a l'apartat 
corresponent de la sol·licitud: 
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 

l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior. 

− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències ambels 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria. 

− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior. 

Els i les candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran de 
realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés.  

En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que 
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a 
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. 
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de 
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei 
actiu. 

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió. 

 
5. Mèrits valorats  

Mèrits Comuns 
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts).  

Mèrits Complementaris 
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent: 

− Experiència en gestió documental, tractament arxivístic i sistemes 
d’informació fins a 2 punts 

− Experiència en planificació, gestió i implantació de projectes arxivístics
 fins a 2 punts 

− Experiència en la coordinació de comitès o grups de treball  fins a 
2punts 

2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt. 
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones 

candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori. 
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4. Valoració de les competències professionals requerides per a l’òptim 
desenvolupament de les funcions vinculades al lloc de treball. 

La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la 
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals 
definides per al lloc de treball de TÈCNIC/A 2 de la família professional de Gestió i 
Administració d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM): Compromís 
professional, Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament analític, 
Recerca d’informació i actualització de coneixements, Flexibilitat i obertura al 
canvi, Rigor i organització i Comunicació i influència. 

L’exercici consistirà com a mínim en una entrevista individual, tot i que si es 
considera necessari, la Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes 
d’avaluació complementaris. 

L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts. 
 
Puntuació mínima 
− Si s'avaluen tots els apartats opcionals la puntuació mínima és d’11,5 

punts. 
− Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és 

de 9 punts. 
 
 

6. Junta de valoració 
President/a: 
− Sr. Joan Anton Llinares Gómez, Gerent de Recursos, o persona en qui 

delegui. 
Vocals: 
− Sr Sr. Agustí Abelaira Dapena, Director de Serveis Generals, o persona en 

qui delegui. 
− Sr. Joaquim Borràs Gómez, Arxiver en Cap de la Direcció del Sistema 

Municipal d’Arxius, o persona en qui delegui. 
− Sra. Gemma Bayò Belenguer, Cap del Servei de Gestió Documental de la 

Direcció del Sistema Municipal d’Arxius, o persona en qui delegui.  
− Sra. Francesca Otálora Sala, Cap Departament de Recursos Humans de la 

Gerència de Recursos, o persona en qui delegui. 
− Sra. Esther López Pérez, Departament de Selecció de la Gerència de 

Recursos Humans i Organització, o persona en qui delegui. 
Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa. 
 

7. Presentació de sol·licituds  
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per 

mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a 
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae” 
electrònic. 

Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat 
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a 
qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir 
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden 
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal.  

En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació 
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació 
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal. 

Els i les candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de la 
seva sol·licitud i les dades que hi consten.  

 
8. Presa de possessió 

El personal funcionari i laboral fix que hagi obtingut nova destinació cessarà en 
el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a partir de l'endemà de la 
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publicació de la resolució del concurs a la Gaseta Municipal. La presa de possessió 
en la nova destinació es durà a terme a l'endemà del cessament. 

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la data de la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. 

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la presa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta. 

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d'actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan 
convocant.  

 
 
 
GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la família General (GE) adscrit al 
Departament de Planificació i Processos de la Direcció d’Estratègia i 
Innovació de la Gerència de Drets Socials. 
Concurs 40/2015-C 

 
Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de 

treball de GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la família General (GE) adscrit al 
Departament de Planificació i Processos de la Direcció d’Estratègia i Innovació de la 
Gerència de Drets Socials. 

D’acord amb els articles 294 i 295 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel que es va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, amb les bases marc que regulen la provisió de llocs de treball 
mitjançant concurs, amb l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de 
treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona i amb el catàleg de llocs 
de treball aprovat als acords del Consell Municipal de 21 de desembre de 2012, de 
24 de juliol de 2013 i de 20 de desembre de 2013. 

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Gestor/a de 
Projecte 2 de la família General (GE) adscrit al Departament de Planificació i 
Processos de la Direcció d’Estratègia i Innovació de la Gerència de Drets Socials. 

 
1. Classificació dels llocs convocats 

Denominació:   Gestor/a de Projecte 2 (70.20.GE.10 segons catàleg 
vigent) 

Àmbit funcional:  Tècnic 
Tipus de lloc: Gestió de Projectes 
Vinculació:  Funcionària 
Subgrup d’accés:  A1 i A2 
Destinació:  Nivell 24 
Sistema de provisió: Concurs de mèrits 
Classe de lloc: Lloc de promoció 
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària. 
 

2. Esquema retributiu 
Destinació:  24 (582,92 € mensuals segons catàleg vigent) 
Complement específic:  969 € mensuals segons catàleg vigent 
 

3. Descripció funcional 
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Gestor/a de Projecte 2 de la família 

GE) 
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3.1.1. Missió 
Dirigir programes o projectes, planificant, organitzant i coordinant la seva 

activitat i els recursos econòmics, tècnics i humans assignats, per tal de complir 
amb els objectius i resultats en el termini, qualitat i cost previst. 

3.1.2. Funcions  
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:  
• Dirigir la definició, planificació, execució i supervisió dels programes i 

projectes dins l’òrgan on presta els seus serveis.  
• Dirigir programes i projectes desenvolupats per externs, dins de l’òrgan on 

presten els seus serveis.  
• Donar impuls als programesi projectes i coordinar les actuacions dels 

recursos humans i materials assignats adaptant els mitjans personals i 
materials disponibles a la programació establerta.  

• Col·laborar amb altres unitats de l’organització territorial i altres òrgans per 
a definir criteris tècnics que siguin d’aplicació als projectes.  

2.Dirigeix projectes amb un volum de recursos tècnics, econòmics i humans 
reduït i/o amb un impacte en una parcel·la molt específica dins l’organització per 
l’especificitat de la funció o servei que presta. Actua en un àmbit tàctic amb cert 
component tècnic, implantant els projectes definits.  

3. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la supervisió puntual d’un 
superior sobre els resultats obtinguts i contemplen una llibertat d’actuació àmplia 
en l’operativa. 

4. Les tasques d’aquest lloc de treball no necessàriament es desenvolupen sobre 
un marc normatiu i/o de processos estandarditzats.  

5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los 
sobre els desenvolupament dels programes o projectes de l’òrgan on presten els 
seus serveis. De la mateixa manera es requereix de la relació amb agents externs i 
altres operadors per dur a terme el control d’encàrrecs i col·laboració externa. 
Poden representar tècnicament a la Corporació Municipal en les relacions amb 
entitats internes i externes. 

6. Aquest lloc de treball requereix de la competència tècnica d’una llicenciatura, 
enginyeria o arquitectura superior o d’una diplomatura o grau vinculada al seu 
àmbit professional, amb coneixements específics en els processos i sistemàtica de 
treball de la Corporació Municipal. El lloc no requereix el comandament de 
persones, però pot comportar la supervisió de tasques realitzades per altres 
tècnics i administratius o de serveis externs, a l’òrgan on presten els seus serveis. 

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Departament de 
Planificació i Processos) 

3.2.1. Missió 
Garantir el suport tècnic i els aspectes metodològics necessaris per al disseny, 

planificació, control, seguiment i avaluació per a la prestació dels serveis propis i 
externalitzats de la Gerència de Drets Socials. 

3.2.2. Funcions  
• Establir criteris de gestió, innovació i millora continua per a la producció i 

prestació de serveis. 
• Establir els nivells de producció i productivitat òptims de cada servei de la 

Direcció (o Departament). 
• Impulsar, coordinar i liderar la millora de processos de l’àmbit de Drets 

Socials. 
• Garantir la coordinació interdireccions per a la planificació, implementació, 

seguiment i avaluació dels projectes i/o processos liderats per la Direcció (o 
Departament). 

• Assessorament i acompanyament tècnic als responsables de les diferents 
Direccions i/o Serveis. 

• Proposta de millores i innovació a les diferents Direccions i/o Serveis. 
• Proposar al Gerent del Sector l’adopció d’acords en les matèries pròpies de 

les seves competències. 
• Representar al Gerent del Sector, per delegació d'aquest, en les actuacions 

pròpies de les seves competències. 
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4. Requisits de participació 

• Pertànyer al grup A, subgrup A1 (totes les categories) o bé pertànyer al 
grup A, subgrup A2 (totes les categories). 

• Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de 
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament 
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS). 

(*) Així mateix podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res en règim laboral fix del mateix grup, subgrups i categories 
establerts en aquesta convocatòria i que actualment pertanyin a una categoria 
pròpia del règim funcionarial segons l'acord del Consell Municipal de 21 de 
desembre de 2012 i 24 de juliol de 2013 i de 20 de desembre de 2013  

• Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir. 

• El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, els i les candidates que es troben en una de les situacions que 
s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a l'apartat 
corresponent de la sol·licitud: 
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 

l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior. 

− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria. 

− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior. 

Els i les candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran de 
realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés.  

En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que 
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a 
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. 
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de 
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei 
actiu. 

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió. 

 
5. Mèrits valorats  

Mèrits Comuns 
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts).  

Mèrits Complementaris 
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent: 

− Experiència en l'àmbit de la planificació estratègica i/o d’avaluació i 
millora de la qualitat fins a 2 punts 
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− Experiència en l’elaboració de projectes, procediments i protocols i 
continguts tècnics en l'àmbit social i dels Serveis a les persones fins a 2 
punts 

− Experiència en l'assessorament i suport tècnic a professionals, equips i 
directius fins a 1 punt 

− Experiència en l’anàlisi i disseny de processos i estratègies organitzatives 
fins a 1 punt 

2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball (es valorarà 
preferentment el coneixement d’idioma anglès degudament acreditat), fins a 1 
punt. 

3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones 
candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori.  

4. Valoració de les competències professionals requerides per a l’òptim 
desenvolupament de les funcions vinculades al lloc de treball.  

La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la 
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals 
definides per al lloc de treball de GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la família 
professional General d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM): 
Compromís professional, Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament 
analític, Recerca d’informació i actualització de coneixements, Flexibilitat i obertura 
al canvi, Rigor i organització, Comunicació i influència, Lideratge i 
Desenvolupament. 

L’exercici consistirà com a mínim en una entrevista individual, tot i que si es 
considera necessari, la Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes 
d’avaluació complementaris. 

L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts. 
 
Puntuació mínima 
− Si s'avaluen tots els apartats opcionals la puntuació mínima és d’11,5 

punts. 
− Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és 

de 9 punts. 
 

6. Junta de valoració 
President: 
− Sr. Ricardo Fernández Ontiveros, Gerent de Drets Socials o persona en qui 

delegui. 
Vocals: 
− Sr. Josep Villarreal Moreno, Director de Serveis d’Estratègia i Innovació., o 

persona en qui delegui.  
− Sra. Carmina Català Galofré, Cap Departament de Planificació i Processos, o 

persona en qui delegui. 
− Sra. Neus Arranz Gallego, Departament d’Administració i Personal, o 

persona en qui delegui 
− Sr. José Mª Martínez de Eulate Garralda, Departament de Selecció de la 

Gerència de Recursos Humans i Organització, o persona en qui delegui. 
Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa 
 

7. Presentació de sol·licituds  
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per 

mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a 
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae” 
electrònic. 

Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat 
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a 
qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir 



4356 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 25 20-9-2015 
 

necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden 
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal.  

En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació 
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació 
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal. 

Els i les candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de la 
seva sol·licitud i les dades que hi consten.  

 
8. Presa de possessió 

El personal funcionari i laboral fix que hagi obtingut nova destinació cessarà en 
el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a partir de l'endemà de la 
publicació de la resolució del concurs a la Gaseta Municipal. La presa de possessió 
en la nova destinació es durà a terme a l'endemà del cessament. 

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la data de la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. 

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la presa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta. 

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d'actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan 
convocant.  

 
 

 
GESTOR/A DE PROJECTE 1 de la família General (GE) adscrit a la Direcció 
de Serveis de Planejament de la Direcció de Serveis de Coordinació de 
Planejament i Gestió Urbanística de la Gerència Adjunta d’Urbanisme de la 
Gerència d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 
Concurs 41/2015-C 

 
Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits de d’un lloc de 

treball de GESTOR/A DE PROJECTE 1 de la família General (GE) adscrit a la 
Direcció de Serveis de Planejament de la Direcció de Serveis de Coordinació de 
Planejament i Gestió Urbanística de la Gerència Adjunta d’Urbanisme de la 
Gerència d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

D’acord amb els articles 294 i 295 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel que es va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, amb les bases marc que regulen la provisió de llocs de treball 
mitjançant concurs, amb l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de 
treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona i amb el catàleg de llocs 
de treball aprovat als acords del Consell Municipal de 21 de desembre de 2012, de 
24 de juliol de 2013 i de 20 de desembre de 2013. 

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Gestor/a de 
Projecte 1 de la família General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis de 
Planejament de la Direcció de Serveis de Coordinació de Planejament i Gestió 
Urbanística de la Gerència Adjunta d’Urbanisme de la Gerència d’Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat. 

 
1. Classificació dels llocs convocats 

Denominació:  Gestor/a de Projecte 1 (70.10.GE.10 segons catàleg 
vigent) 

Àmbit funcional:  Tècnic 
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Tipus de lloc: Gestió de Projectes 
Vinculació:  Funcionària 
Subgrup d’accés:  A1 i A2 
Destinació:  Nivell 26 
Sistema de provisió: Concurs de mèrits 
Classe de lloc: Lloc de promoció 
 

2. Esquema retributiu 
Destinació:  26 (698,20 € mensuals) 
Complement específic:  1.217 € mensuals segons catàleg vigent 
 

3. Descripció funcional 
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Gestor/a de Projecte 1 de la família 

GE) 
3.1.1. Missió 
Dirigir programes o projectes, planificant, organitzant i coordinant la seva 

activitat i els recursos econòmics, tècnics i humans assignats, per tal de complir 
amb els objectius i resultats en el termini, qualitat i cost previst. Aquest lloc actua 
en un marc d’alta complexitat tècnica, de recursos i d’impacte organitzatiu. 

3.1.2. Funcions 
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:  
• Dirigir la definició, planificació, execució i supervisió dels programes i 

projectes dins l’òrgan on presta els seus serveis. 
• Dirigir programes i projectes desenvolupats per externs, dins de l’òrgan on 

presten els seus serveis. 
• Donar impuls als programes i projectes i coordinar les actuacions dels 

recursos humans i materials assignats adaptant els mitjans personals i 
materials disponibles a la programació establerta. 

• Col·laborar amb altres unitats de l’organització territorial i altres òrgans per 
a definir criteris tècnics que siguin d’aplicació als projectes. 

2. Dirigeix projectes amb un volum de recursos tècnics, econòmics i humans 
elevat i/o amb un impacte dins de l’organització per la influència tècnica de la 
funció o per la criticitat del servei que presta. Actua en unàmbit tàctic amb cert 
component estratègic, adaptant i traduint polítiques i estratègies a projectes 
operatius que requereixen noves solucions o noves alternatives d’actuació. 

3. Les tasques d’aquest lloc de treball no requereixen de supervisió propera i 
disposen de llibertat d’actuació. 

4. Les tasques d’aquest lloc de treball no es desenvolupen necessàriament en un 
marc normatiu o de processos estandarditzats. En cas d’existir, requereixen la 
seva interpretació.  

5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los 
sobre els desenvolupament dels programes o projectes de l’òrgan on presten els 
seus serveis. De la mateixa manera es requereix de la relació amb agents externs i 
altres operadors per dur a terme el control d’encàrrecs i col•laboració externa. 
Poden representar tècnicament a la Corporació Municipal en les relacions amb 
entitats internes i externes. 

6. Aquest lloc de treball requereix de la competència tècnica d’una llicenciatura, 
enginyeria o arquitectura superior o d’una diplomatura o grau vinculada al seu 
àmbit professional, amb coneixements específics en els processos i sistemàtica de 
treball de la Corporació Municipal. El lloc no requereix el comandament de 
persones, però comporta la supervisió de tasques realitzades per altres tècnics o 
serveis externs, a l’òrgan on presten els seus serveis. 

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Direcció de 
Serveis de Planejament) 

3.2.1. Missió 
Direcció de l'elaboració dels instruments de planejament urbanístic. 
3.2.2. Funcions  
• Dirigir l'elaboració de propostes del planejament urbanístic de 

transformació. 
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• Assessorar, supervisar i tramitar els plans urbanístics d’iniciativa privada o 
pública no municipal. 

• Dirigir l'elaboració tècnica d'estudis i de propostes relacionades amb les 
normes i ordenances reguladores de l'ús del sòl. 

• Exercir de referent, coordinar i dirigir els criteris per a l’elaboració de les 
propostes de planejament urbanístic elaborades per les empreses, els 
districtes i altres entitats associades a l’ajuntament. 

• Elaborar propostes per a l'adopció d'acords en les matèries pròpies de les 
seves competències. 

• Proposar a la Gerència del Sector l'adopció d'acords en les matèries pròpies 
de les seves competències. 

• Representar a la Gerència del Sector, per delegació d'aquest, en les 
matèries pròpies de les seves competències. 

 
4. Requisits de participació 

• Pertànyer al grup A, subgrup A1 (totes les categories) o bé pertànyer al 
grup A, subgrup A2 (totes les categories). 

• Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de 
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament 
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS). 

(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva 
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en virtut dels acords del 
Consell Municipal de 21 de desembre de 2012, de 24 de juliol de 2013 i de 20 de 
desembre de 2013.  

• Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir. 

• El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de coneixements mitjans de llengua catalana 
(certificat C) o superior de la Direcció General de Política Lingüística o 
equivalent. Restaran exempts d'acreditar els coneixements de llengua 
catalana en la convocatòria, els i les candidates que es troben en una de les 
situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a 
l'apartat corresponent de la sol·licitud: 
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 

l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior. 

− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria. 

− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior. 

Els i les candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran de 
realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (certificat C). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del 
procés.  

En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que 
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a 
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. 
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de 
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei 
actiu. 
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Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió. 

 
5. Mèrits valorats  

Mèrits Comuns 
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts).  

Mèrits Complementaris 
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent: 

− Experiència en la direcció, coordinació i redacció de planejament 
urbanístic fins a 2 punts. 

− Experiència en la coordinació, participació i seguiment de projectes de 
planificació estratègica de la ciutat fins a 2 punts. 

− Experiència en l’impuls, coordinació i participació en òrgans de 
coordinació interdepartamental i en interlocució tècnica amb d’altres 
administracions, institucions i entitats en estudis i plans d’urbanístics de 
dotacions. 

2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt. 
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones 

candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori.  

4. Valoració de les competències professionals requerides per a l’òptim 
desenvolupament de les funcions vinculades al lloc de treball.  

La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la 
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals 
definides per al lloc de treball de GESTOR/A DE PROJECTE 1 de la família 
professional General d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM): 
Compromís professional, Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament 
analític, Recerca d’informació i actualització de coneixements, Flexibilitat i obertura 
al canvi, Rigor i organització, Comunicació i influència, Lideratge i 
Desenvolupament. 

L’exercici consistirà com a mínim en una entrevista individual, tot i que si es 
considera necessari, la Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes 
d’avaluació complementaris. 

L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts. 
 
Puntuació mínima 
− Si s'avaluen tots els apartats opcionals la puntuació mínima és d’11,5 

punts. 
− Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és 

de 9 punts. 
 

6. Junta de valoració 
Presidenta:  
− Sra. Amèlia Mateos de la Higuera, Directora de Planejament o persona en 

qui delegui. 
Vocals:  
− Sra. Sònia Cobos Lucas, Tècnica de Planejament o persona en qui delegui. 
− Sr. Josep Manel Ballestero Rosell, Departament de RH d’Habitat Urbà o 

persona en qui delegui. 
− Sra. Esther López Pérez, Tècnica de la Gerència de Recursos Humans i 

Organització, o persona en qui delegui, qui també farà les funcions de 
secretària. 

Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa 
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7. Presentació de sol·licituds  
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per 

mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a 
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae” 
electrònic. 

Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat 
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a 
qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir 
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden 
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal.  

En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació 
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació 
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal. 

Els i les candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de la 
seva sol·licitud i les dades que hi consten.  

 
8. Presa de possessió 

El personal funcionari i laboral fix que hagi obtingut nova destinació cessarà en 
el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a partir de l'endemà de la 
publicació de la resolució del concurs a la Gaseta Municipal. La presa de possessió 
en la nova destinació es durà a terme a l'endemà del cessament. 

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la data de la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. 

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la presa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta. 

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d'actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan 
convocant. 

 
 

 
SUPORT 3 de la família professional General (GE) adscrit a la Direcció de 
Serveis de Gestió Econòmica de la Direcció de Serveis Generals de la 
Gerència de Recursos 
Concurs 42/2015-C 

 
Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de 

treball de SUPORT 3 de la família professional General (GE) adscrit a la Direcció de 
Serveis de Gestió Econòmica de la Direcció de Serveis Generals de la Gerència de 
Recursos 

D’acord amb els articles 294 i 295 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel que es va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, amb les bases marc que regulen la provisió de llocs de treball 
mitjançant concurs, amb l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de 
treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona i amb el catàleg de llocs 
de treball aprovat als acords del Consell Municipal de 21 de desembre de 2012, de 
24 de juliol de 2013 i de 20 de desembre de 2013. 
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Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Suport 3 de 
la família professional General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis de Gestió 
Econòmica de la Direcció de Serveis Generals de la Gerència de Recursos. 

 
1. Classificació del lloc convocat 

Denominació:  Suport 3 (90.30.GE.10 segons catàleg vigent) 
Àmbit funcional:  Suport 
Tipus de lloc: Suport 
Vinculació:  Funcionària 
Subgrup d’accés:  C1,C2 
Destinació:  Nivell 18 
Sistema de provisió: Concurs de mèrits 
Classe de lloc: Lloc de promoció 
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària. 
 

2. Esquema retributiu 
Destinació:  18 (394,79 € mensuals segons catàleg vigent) 
Complement específic:  667 € mensuals segons catàleg vigent 
 

3. Descripció funcional 
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Suport 3 de la família GE)  
3.1.1. Missió 
Realitzar la gestió integral i/o verificació d’un o més processos administratius o 

donar suport directe a un comandament o directiu, en les matèries i processos que 
siguin competència de l’òrgan on presten els seus serveis, d’acord amb les 
directrius del superior i la normativa establerta per tal d’aconseguir la resolució 
prevista i l’adequat tractament d’aquests processos en termes d’eficàcia i amb la 
qualitat requerida. 

3.1.2. Funcions bàsiques 
1. Les funcions bàsiques del lloc són les següents: 
• Executar i integrar un o més processos de naturalesa diversa i/o 

especialitzada de l’òrgan on està adscrit, controlant el seu 
desenvolupament. 

• Elaborar documentació administrativa, sobre el procés o processos sota la 
seva responsabilitat. 

• Donar suport administratiu directe a òrgans, per tal de coordinar l’actuació 
d’aquestes amb altres òrgans de la Corporació Municipal o amb altres 
entitats.  

• Prestar serveis directes als ciutadans o al personal de la Corporació 
Municipal, sobre els processos que executa, en el marc de les Competències 
i recursos de l’òrgan on presten servei. 

• Exercir l’actuació inspectora, si correspon a l’òrgan on presten els seus 
serveis. 

2. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la supervisió d’un superior 
sobre el desenvolupament dels processos per tal de validar l’alineament de la seva 
tasca als resultats. 

3. El lloc requereix autonomia per prioritzar processos i tasques i permet escollir 
o proposar alternatives dins les directrius fixades. 

4. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de l’actuació sobre un marc 
normatiu i/o de processos estandarditzats, dins de l’òrgan on presten els seus 
serveis. 

5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los 
sobre els procediments, criteris, serveis i recursos que estan sota la seva 
responsabilitat.  

6. Aquest lloc de treball requereix d’amplis coneixements sobre els processos 
administratius que li són assignats. 

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Direcció de 
Serveis de Gestió Econòmica) 

 



4362 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 25 20-9-2015 
 

3.2.1. Missió 
Exercici de la direcció de la gestió econòmica i comptable dels òrgans als que 

dóna servei. 
3.2.2. Funcions 
• Dirigir l'administració i gestió econòmico-comptable dels recursos 

pressupostaris i extra pressupostaris. 
• Dirigir la preparació dels avantprojectes de pressupostos de les gerències 

així com l'elaboració dels estats comptables des de la centralització de la 
informació econòmico-comptable. 

• Assessorar i donar suport tècnic en matèria econòmica als òrgans que té 
assignats i coordinar les activitats economicoadministratives amb altres 
òrgans municipals anàlegs. 

• Controlar l’homogeneïtzació dels procediments administratius, establint els 
criteris uniformes, normalitzant expedients i supervisant el seu 
acompliment. 

• Incoació i curs dels expedients de contractació i autorització de la despesa i 
dels expedients de subvenció dels òrgans als que dóna servei. 

• Proposta d'assignació, modificació i aplicació de recursos i equipaments 
tecnològics dels òrgans als que dóna servei. 

 
4. Requisits de participació 

• Pertànyer al grup C, subgrup C1 (categoria Administrativa) i C2 (categoria 
Auxiliar Administrativa)  

• Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de la 
plantilla de l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms 
adherits a l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats 
públics de l’Ajuntament de Barcelona, i no pertànyer a les classes de 
Guàrdia Urbana ni del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament 
(SPEIS). 

(*) Així mateix podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res en règim laboral fix del mateix grup, subgrups i categories 
establerts en aquesta convocatòria i que actualment pertanyin a una categoria 
pròpia del règim funcionarial segons l'acord del Consell Municipal de 21 de 
desembre de 2012 i 24 de juliol de 2013 i de 20 de desembre de 2013  

• Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir. 

• El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, els i les candidates que es troben en una de les situacions que 
s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a l'apartat 
corresponent de la sol·licitud: 
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 

l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior. 

− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria. 

− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior. 

Els i les candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran de 
realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés.  

En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que 
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a 
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. 
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Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de 
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei 
actiu. 

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió. 

 
5. Mèrits valorats  

Mèrits Comuns 
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts).  

Mèrits Complementaris 
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent: 

− Experiència en la gestió d’ingressos i despeses mitjançant el sap eco-fin 
(elaboració d’expedients administratius, comptabilització d’ingressos, 
seguiment i execució de pressupostos, modificacions,...) fins a 2 punts. 

− Experiència en tramitació i seguiment d’expedients al sap e-contracte 
 fins a 2 punts. 

− Experiència en elaboració de conciliacions bancàries i conciliació de la 
bestreta de caixa fixa fins a 1 punt. 

− Experiència en conciliació dels viatges institucionals amb la targeta Diners 
fins a 1 punt. 

2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt. 
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones 

candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori.  

4. Exercici de valoració de les competències professionals requerides per a 
l’òptim desenvolupament de les funcions del lloc de treball.  

La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la 
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals 
definides per al lloc de treball de Suport 3 de la família professional General 
d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM):Compromís professional, 
Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament analític, Flexibilitat i 
obertura al canvi, Autoconfiança, Rigor i organització i Comunicació i influència. 

L’exercici consistirà, com a mínim, en una entrevista individual, tot i que la 
Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes d’avaluació complementaris. 

L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts. 
 
Puntuació mínima 
− Si s'avaluen tots els apartats la puntuació mínima és d’11,5 punts. 
− Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és 

de 9 punts. 
 

6. Junta de valoració 
President: 
− Sr. Agustí Abelaira Dapena, Director de Serveis Generals de la Gerència de 

Recursos o persona en qui delegui,  
Vocals: 
− Sra. Cruz Montserrat Pérez García, Directora de Serveis Gestió Econòmica 

de la Gerència de Recursos o persona en qui delegui 
− Sra .Elisa Garcia Yuste, Tècnic de la Direcció de Serveis de Gestió 

Econòmica de la Gerència de Recursos, o persona en qui delegui. 
− Sra. Francesca Otàlora Sala, Departament de Recursos Humans, Gerència 

de Recursos, o persona en qui delegui. 
− Sra. Laura Torres Muñoz, tècnica de la Gerència de Recursos Humans i 

Organització, qui també farà les funcions de secretari. 



4364 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 25 20-9-2015 
 

Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa 
 

7. Presentació de sol·licituds  
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per 

mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a 
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae” 
electrònic. 

Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat 
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a 
qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir 
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden 
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal.  

En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació 
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació 
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal. 

Els i les candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de la 
seva sol·licitud i les dades que hi consten.  

 
8. Presa de possessió 

El personal funcionari i laboral fix que hagi obtingut nova destinació cessarà en 
el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a partir de l'endemà de la 
publicació de la resolució del concurs a la Gaseta Municipal. La presa de possessió 
en la nova destinació es durà a terme a l'endemà del cessament. 

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la data de la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. 

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la presa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta. 

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d'actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan 
convocant.  

 
 
 
GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la família General (GE) adscrits a la Direcció 
de Serveis a les Persones i al Territori de les Gerències dels Districtes de 
l’Eixample i Sant Martí. 
Concurs 43/2015-C 
 

Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits de 2 llocs de 
treball de GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la família General (GE) adscrits a la 
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori de les Gerències dels Districtes de 
l’Eixample i Sant Martí. 

D’acord amb els articles 294 i 295 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel que es va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, amb les bases marc que regulen la provisió de llocs de treball 
mitjançant concurs, amb l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de 
treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona i amb el catàleg de llocs 
de treball aprovat als acords del Consell Municipal de 21 de desembre de 2012, de 
24 de juliol de 2013 i de 20 de desembre de 2013. 
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Es convoca la provisió per concurs de mèrits de dos llocs de treball de 
GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la família General (GE) adscrits a la Direcció de 
Serveis a les Persones i al Territori de les  

Gerències dels Districtes de l’Eixample i Sant Martí. 
 

1. Classificació del lloc convocat 
Denominació:   Gestor/a de Projecte 2 (70.20.GE.10 segons catàleg 

vigent) 
Àmbit funcional:  Tècnic 
Tipus de lloc: Gestió de Projectes 
Vinculació:  Funcionària 
Subgrup d’accés:  A1 i A2 
Destinació:  Nivell 24 
Sistema de provisió: Concurs de mèrits 
Classe de lloc: Lloc de promoció 
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària. 
 
 

2. Esquema retributiu 
Destinació:  24 (582,92 € mensuals segons catàleg vigent) 
Complement específic:  969 € mensuals segons catàleg vigent 
 

3. Descripció funcional 
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Gestor/a de Projecte 2 de la família 

GE) 
3.1.1. Missió 
Dirigir programes o projectes, planificant, organitzant i coordinant la seva 

activitat i els recursos econòmics, tècnics i humans assignats, per tal de complir 
amb els objectius i resultats en el termini, qualitat i cost previst. 

3.1.2. Descripció funcional 
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:  
• Dirigir la definició, planificació, execució i supervisió dels programes i 

projectes dins l’òrgan on presta els seus serveis. 
• Dirigir programes i projectes desenvolupats per externs, dins de l’òrgan on 

presten els seus serveis.  
• Donar impuls als programes i projectes i coordinar les actuacions dels 

recursos humans i materials assignats adaptant els mitjans personals i 
materials disponibles a la programació establerta.  

• Col·laborar amb altres unitats de l’organització territorial i altres òrgans per 
a definir criteris tècnics que siguin d’aplicació als projectes.  

2. Dirigeix projectes amb un volum de recursos tècnics, econòmics i humans 
reduït i/o amb un impacte en una parcel·la molt específica dins l’organització per 
l’especificitat de la funció o servei que presta. Actua en un àmbit tàctic amb cert 
component tècnic, implantant els projectes definits. 

3. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la supervisió puntual d’un 
superior sobre els resultats obtinguts i contemplen una llibertat d’actuació àmplia 
en l’operativa. 

4. Les tasques d’aquest lloc de treball no necessàriament es desenvolupen sobre 
un marc normatiu i/o de processos estandarditzats.  

5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los 
sobre els desenvolupament dels programes o projectes de l’òrgan on presten els 
seus serveis. De la mateixa manera es requereix de la relació amb agents externs i 
altres operadors per dur a terme el control d’encàrrecs i col·laboració externa. 
Poden representar tècnicament a la Corporació Municipal en les relacions amb 
entitats internes i externes. 

6. Aquest lloc de treball requereix de la competència tècnica d’una llicenciatura, 
enginyeria o arquitectura superior o d’una diplomatura o grau vinculada al seu 
àmbit professional, amb coneixements específics en els processos i sistemàtica de 
treball de la Corporació Municipal. El lloc no requereix el comandament de 
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persones, però pot comportar la supervisió de tasques realitzades per altres 
tècnics i administratius o de serveis externs, a l’òrgan on presten els seus serveis. 

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Direcció de 
Serveis a les Persones i al Territori) 

3.2.1. Missió 
Direcció de la planificació, de l’execució i de la interlocució tècnica amb el teixit 

associatiu i els ciutadans i ciutadanes, sobre els serveis que es desenvolupen al 
Districte en l’àmbit de l’acció social, la participació, l’educació, la cultura, el 
benestar, la promoció social, econòmica, l'acció comunitària i els serveis de 
prevenció, garantint la resposta i la coordinació amb els àmbits sectorials de 
referència. 

3.2.2. Funcions 
• Dirigir la planificació, organització i prestació dels serveis del Districte per 

l’acció social, la participació, l’educació, la cultura, el benestar, la promoció 
social, econòmica, l'acció comunitària i els serveis de prevenció, i de 
qualsevol altra vinculada als Barris i als serveis a les persones. 

• Dirigir els equipaments del Districte, seguint els criteris marc que es puguin 
definir des dels sectors. 

• Garantir la resposta a les necessitats plantejades pels ciutadans i pel teixit 
associatiu, tant si es desenvolupen des de l’estructura del Districte com si 
es desenvolupen des d’altre ens municipal. 

• Fer el seguiment i analitzar les incidències i reclamacions al Districte. 
• Direcció tècnica del òrgans de participació del Districte, amb el suport de la 

resta de Direccions i de les Gerències sectorials, quan sigui necessari. 
• Dirigir els serveis de prevenció al territori i la coordinació de les actuacions 

que se’n derivin. 
• Exercici de les competències que li siguin delegades. 
• Totes aquelles que li siguin atribuïdes per la Gerència del Districte en el 

compliment de les seves funcions. 
 

4. Requisits de participació 
• Pertànyer al grup A, subgrup A1 (totes les categories) o bé pertànyer al 

grup A, subgrup A2 (totes les categories). 
• Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de 

l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament 
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS). 

(*) Així mateix podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res en règim laboral fix del mateix grup, subgrups i categories 
establerts en aquesta convocatòria i que actualment pertanyin a una categoria 
pròpia del règim funcionarial segons l'acord del Consell Municipal de 21 de 
desembre de 2012 i 24 de juliol de 2013 i de 20 de desembre de 2013.  

• Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir. 

• El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, els i les candidates que es troben en una de les situacions que 
s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a l'apartat 
corresponent de la sol·licitud: 
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 

l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior. 

− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria. 
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− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior. 

Els i les candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran de 
realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés.  

En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que 
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a 
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. 
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de 
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei 
actiu. 

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió. 

 
5. Mèrits valorats  

Mèrits Comuns 
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts).  

Mèrits Complementaris 
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent: 

− Experiència en direcció, planificació, coordinació i gestió de projectes, fins 
a 2,5 punts. 

− Experiència en gestió de recursos tècnics i econòmics, fins a 1,5 punts. 
− Experiència en interlocució tant amb la ciutadania, entitats, com amb 

altres òrgans municipals o d'altres administracions, fins a 2 punts. 
2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt. 
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones 

candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori.  

4. Valoració de les competències professionals requerides per a l’òptim 
desenvolupament de les funcions vinculades al lloc de treball.  

La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la 
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals 
definides per al lloc de treball de GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la família 
professional General d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM): 
Compromís professional, Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament 
analític, Recerca d’informació i actualització de coneixements, Flexibilitat i obertura 
al canvi, Rigor i organització, Comunicació i influència, Lideratge i 
Desenvolupament. 

L’exercici consistirà com a mínim en una entrevista individual, tot i que si es 
considera necessari, la Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes 
d’avaluació complementaris. 

L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts. 
 
Puntuació mínima 
− Si s'avaluen tots els apartats opcionals la puntuació mínima és d’11,5 

punts. 
− Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és 

de 9 punts. 
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6. Junta de valoració 
President: 
− Sr. Josep García Puga, Gerent districte de Sant Martí, o persona en qui 

delegui. 
Vocals: 
− Sra. Nuria Gonzalez Martin, Directora de Serveis a les Persones i Territori 

del Districte de l’Eixample, o persona en qui delegui. 
− Sra. Ma Ines Garcia Labandeira, Directora de Serveis a les Persones i 

Territori del Districte de Sant Martí, o persona en qui delegui. 
− Sr. Xavier Machado Martín, Director de Serveis Generals del Districte de 

l’Eixample, o persona en qui delegui. 
− Sr. José Mª Martínez de Eulate, Tècnic del Departament de Selecció i 

Promoció de la Gerència de Recursos Humans o persona en qui delegui. 
Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa 
 

7. Presentació de sol·licituds  
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per 

mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a 
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae” 
electrònic. 

Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat 
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a 
qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir 
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden 
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal.  

En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació 
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació 
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal. 

Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de 
la seva sol·licitud i les dades que hi consten.  

 
8. Presa de possessió 

El personal funcionari i laboral fix que hagi obtingut nova destinació cessarà en 
el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a partir de l'endemà de la 
publicació de la resolució del concurs a la Gaseta Municipal. La presa de possessió 
en la nova destinació es durà a terme a l'endemà del cessament. 

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la data de la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. 

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la presa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta. 

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d'actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan 
convocant. 

 
 

 
 



NÚM. 25 20-9-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 4369 
 

BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DE VUIT 
CONCURSOS PER A LA PROVISIÓ DE DEU LLOCS DE TREBALL DE 
L’INSTITUT MUNICIPAL D’HISENDA DE BARCELONA 
(Aprovades per decret de l’Alcaldia) 

 
 
De conformitat amb les Bases Marc aprovades pel Consell Plenari del dia 22 de 

juliol de 1988, es convoquen per a la seva provisió pel personal de plantilla 
d'aquest Ajuntament els llocs de treball que consten a l'annex, d'acord amb les 
condicions específiques que s'indiquen en aquest mateix annex per a cadascun 
d'ells i amb els requisits comuns que es fixen a continuació: 

 
 

REQUISITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS 
 
A part dels requisits addicionals de cada concurs, per a optar a qualsevol 

convocatòria és necessari: 
– Trobar-se en servei actiu a l’Ajuntament o a un Institut Municipal, i no 

pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni Servei de Prevenció i 
Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS). 

– Tractar-se de personal funcionari o contractat laboral fix de l’Ajuntament 
de Barcelona. El personal funcionari de l’Ajuntament adscrit a un Institut 
Municipal i el personal laboral fix de l’Ajuntament posteriorment 
subrogat a un Institut podrà participar igualment en els concursos. 
També hi podran participar els contractats laborals fixos d’Instituts 
Municipals que hagin efectuat la corresponent adhesió a l’Acord Marc de 
Condicions de Treball, d’acord amb la clàusula preliminar cinquena de 
l’esmentat Acord. 

– Haver prestat un mínim d'un any de serveis com a funcionari de carrera 
o amb contracte laboral indefinit a l’Ajuntament o Institut Municipal. 

– Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs. 

 
 

MÈRITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS 
 
5. Antiguitat. Es valorarà per anys complets de serveis, inclosos els serveis 

anteriors en altres administracions públiques que hagin estat formalment 
reconeguts, a raó de 0,10 punts i fins a un màxim d'1 punt. 

6. Grau personal consolidat. S'avaluarà fins a un màxim d'1 punt segons el 
barem següent: 
– Per posseir com a grau un nivell superior al del lloc de treball convocat: 

1 punt. 
– Per posseir com a grau el mateix nivell del lloc de treball convocat: 

0,75 punts. 
– Per posseir com a grau un nivell inferior en dos al del lloc de treball 

convocat: 0,50 punts. 
– Per posseir com a grau un nivell inferior en quatre al del lloc de treball 

convocat: 0,25 punts. 
7. Nivell del lloc de treball actualment ocupat o, si és el cas, l'últim ocupat, 

fins a un màxim d'1 punt segons el barem següent: 
– Pel desenvolupament d'un lloc d'igual nivell al del lloc de treball 

convocat: 1 punt. 
– Pel desenvolupament d'un lloc de treball inferior en dos nivells al del 

lloc de treball convocat: 0,50 punts. 
– Pel desenvolupament d'un lloc de treball de nivell superior al nivell del 

lloc de treball base de la categoria del concursant: 0,25 punts. 
– A aquests efectes, s'ha d'entendre per nivell del lloc de treball 

desenvolupat, el nivell de complement de destinació efectivament 
acreditat en la nòmina corresponent, quan es tracti d'un nivell superior 
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al del grau personal consolidat de cada aspirant, i el nivell del lloc de 
treball ocupat per adscripció o trasllat quan aquest sigui inferior al grau 
personal que hagi pogut consolidar a la carrera administrativa. 

8. Cursos de formació i perfeccionament. Es valoraran fins a 2 punts, sempre 
que tinguin relació directa amb el lloc de treball a cobrir, i es puntuaran, si 
s'escau, en funció de les matèries, la durada i l'avaluació. 

 
 

JUNTA DE VALORACIÓ 
 
Estarà formada pels membres següents: 
– Presidència: 

El director de Recursos Humans, com a titular. 
– Vocalies: 

El/la gerent o director/a de Serveis que per a cada concurs s'indiqui 
expressament a l'annex, que en cas d'absència del president titular, 
exercirà la presidència de la Junta. 
Un cap de Personal de sector d'actuació o districte. 
Un/a tècnic/a especialista en la matèria objecte del concurs. 
Un/a tècnic/a de la Direcció de Recursos Humans, qui també tindrà la 
condició de secretari/ària de la Junta de Valoració. 

A més, a tots els concursos hi podran assistir, en els termes previstos a les 
Bases Marc, els representants designats conjuntament per la Junta de Personal i el 
Comitè d'Empresa. 

 
 
PROCEDIMENT I NORMES GENERALS 
 
Les persones que compleixin les condicions exigides hauran de presentar la 

sol·licitud, a la qual adjuntaran la relació de mèrits al·legats classificats segons 
l'ordre d'aquesta convocatòria, i els documents acreditatius corresponents, al 
Registre General o a qualsevol dels registres municipals, en el termini de quinze 
dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en la 
Gaseta Municipal. 

Els requisits i mèrits al·legats s'han d'entendre sempre referits a la data 
d'acabament de l'esmentat termini. 

Per a cada concurs s'ha de presentar una instància i la documentació separada, 
per a la qual cosa, es podrà utilitzar l'imprès normalitzat de què es disposa a 
l'Oficina d'Informació de Personal i a les seus dels districtes. 

En cas d'empat en la puntuació, per dirimir-lo s'atendrà a l'antiguitat de serveis 
prestats a la Corporació des de la data d'incorporació en la plantilla, amb caràcter 
indefinit. 

En els casos en què entre els mèrits complementaris s'estableixi la redacció d'un 
informe o memòria, aquest no podrà excedir de cinc pàgines, excepte en aquells 
casos en què les bases específiques del concurs determinin un nombre superior de 
pàgines, donades les característiques del lloc de treball a cobrir. L'informe s'haurà 
de presentar conjuntament amb la sol·licitud i el curriculum vitae. 

Els llocs de treball objecte de la present convocatòria tenen com a règim horari 
el de 37 hores i 30 minuts setmanals. 

Per a la valoració dels mèrits, la Junta podrà disposar dels sistemes d'acreditació 
i de comprovació que consideri més escaients en cada cas i per a cada tipus de 
mèrits, i podrà convocar les persones que optin a les places per precisar o ampliar 
aspectes concrets en relació als mèrits al·legats. 

Les destinacions adjudicades són irrenunciables un cop s'ha pres possessió del 
lloc. Malgrat això, quan una persona hagi obtingut una plaça en diferents 
concursos convocats, haurà d'optar per una d'elles, dins del termini dels tres dies 
hàbils següents al de l'exposició en el tauler d'anuncis del departament de Personal 
de la proposta de la Junta de Valoració de l'últim concurs en què hagi obtingut la 
plaça. 
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Per a tot allò no estipulat expressament en aquesta convocatòria, s'estarà a allò 
que disposen les Bases Marc aprovades pel Consell Plenari el dia 22 de juliol de 
1988 i la normativa legal i reglamentària corresponent. 

 
 

ANNEX 
 
Concurs núm. 185/15. Un lloc de treball de SUPORT 4 de la família professional 

General (GE) adscrit al Departament de Recursos Humans de l’Institut Municipal 
d’Hisenda. (Nivell 16) 

Concurs núm. 186/15. Un lloc de treball de SUPORT 4 de la família professional 
General (GE) adscrit al Departament d’Administració d’Ingressos i Comptabilitat de 
l’Institut Municipal d’Hisenda. (Nivell 16) 

Concurs núm. 187/15. Tres llocs de treball de SUPORT 4 de la família 
professional General (GE) adscrit al Departament de Contenciós Devolucions i 
Reclamacions de Tributs de l’Institut Municipal d’Hisenda. (Nivell 16) 

Concurs núm. 188/15. Un lloc de treball de SUPORT 4 de la família professional 
General (GE) adscrit al Departament d’Activitats i Mobilitat de l’Institut Municipal 
d’Hisenda. (Nivell 16) 

Concurs núm. 189/15. Un lloc de treball de SUPORT 4 de la família professional 
General (GE) adscrit al Departament de Recursos de l’Institut Municipal d’Hisenda. 
(Nivell 16) 

Concurs núm. 190/15. Un lloc de treball de SUPORT 4 de la família professional 
General (GE) adscrit al Departament de Gestió Recaptatòria de l’Institut Municipal 
d’Hisenda. (Nivell 16) 

Concurs núm. 191/15. Un lloc de treball de SUPORT 4 de la família professional 
General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis d’Inspecció Tributària de l’Institut 
Municipal d’Hisenda. (Nivell 16) 

Concurs núm. 192/15. Un lloc de treball de SUPORT 4 de la família professional 
General (GE) adscrit al Departament de Relacions amb el Contribuent de l’Institut 
Municipal d’Hisenda. (Nivell 16) 
 

 
 

SUPORT 4 de la família professional General (GE) adscrit al Departament 
de Recursos Humans de l’Institut Municipal d’Hisenda. 
Concurs Número 185/15 

 
Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de 

treball de SUPORT 4 de la família professional General (GE) adscrit al Departament 
de Recursos Humans de l’Institut Municipal d’Hisenda. 

D’acord amb els articles 294 i 295 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel que es va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, amb les bases marc que regulen la provisió de llocs de treball 
mitjançant concurs, amb l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de 
treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona i amb el catàleg de llocs 
de treball aprovat als acords del Consell Municipal de 21 de desembre de 2012, de 
24 de juliol de 2013 i de 20 de desembre de 2013. 

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Suport 4 de 
la família professional General (GE) adscrit al Departament de Recursos Humans 
de l’Institut Municipal d’Hisenda. 

 
1. Classificació del lloc convocat 

Denominació:  Suport 4 (90.40.GE.20 segons catàleg vigent) 
Àmbit funcional:  Suport 
Tipus de lloc: Suport 
Vinculació:  Funcionària 
Subgrup d’accés: C1 i C2 
Destinació:  Nivell 16 
Sistema de provisió: Concurs de mèrits 
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Classe de lloc: Lloc de promoció 
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària. 
 

2. Esquema retributiu 
Destinació:  16 (349,93 € mensuals segons catàleg vigent) 
Complement específic:  594 € mensuals segons catàleg vigent 
 

3. Descripció funcional 
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Suport 4 de la família GE) 
3.1.1. Missió 
Realitzar tasques administratives, com a recolzament específic a un equip, o 

tasques específiques dins d’un procediment, en les matèries, processos i 
actuacions que siguin competència de l’òrgan on presten els seus serveis, d’acord 
amb les instruccions del superior i els procediments establerts, per aconseguir la 
seva realització en termes de fiabilitat. 

3.1.2. Funcions bàsiques 
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:  
• Prestar serveis directes als ciutadans o al personal de la Corporació 

Municipal, sobre els processos que executa, en el marc de les competències 
i recursos de l’òrgan on presten servei. 

• Realitzar tasques de suport administratiu: Anàlisi bàsica, recerca i 
explotació de dades als sistemes d’informació; comprovació i introducció de 
dades als sistemes d’informació; elaboració de documents administratius; 
gestió integral de l’arxiu, la manipulació, la reproducció i el trasllat dels 
expedients i documents sobre els que treballa; registre de documents. Els 
documents i expedients podran ser físics o electrònics.  

• Realitzar tramitacions i activitats d’un procés administratiu, detectant les 
possibles incidències i gestionant la seva resolució, tot garantint la fiabilitat. 

• Realitzar tràmits, informar i resoldre consultes telefònicament i presencial 
als ciutadans o al personal de la Corporació Municipal, en el marc de les 
Competències i recursos de l’òrgan on presten servei.  

2. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de supervisió directa per 
indicar-li les prioritats o normes a seguir. 

3. Les tasques d’aquest lloc de treball s’han de desenvolupar sobre un marc de 
processos estandarditzats.  

4. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per facilitar informació i 
desenvolupar tramitacions administratives.  

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Departament de 
Recursos Humans) 

3.2.1. Funcions 
• Impulsar, organitzar i gestionar els processos de selecció, mobilitat i 

promoció del personal (elaborant els perfils dels llocs de treball 
corresponents a concursos i promocions), així com racionalitzar els llocs de 
treball de l’Institut. 

• Representar a la Direcció de l’Institut i negociar amb els representants 
sindicals (Comitè d’Empresa, Comitè de Seguretat i Salut i Comissió de 
Control del Pla de Pensions) i davant d’organismes oficials de caràcter 
socio-laboral. 

• Vetllar pel compliment de la normativa referent a la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 

• Controlar la nòmina i la gestió administrativa del personal: nomenaments, 
contractes, permutes, reingressos, excedències, llicències, horaris, 
vacances, destinacions i trasllats de personal, entre d’altres actuacions. 

• Supervisar i controlar el compliment de les normes i procediments existents 
pel que fa a la gestió dels recursos humans: incompatibilitats, horaris, 
disciplina laboral, entre d’altres. 

• Proposar el pla anual de formació per al personal de l’Institut i coordinar-ne 
la realització. 
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• Mantenir la comunicació continua amb les persones de plantilla i amb els 
responsables de cada Direcció de l’IMH. 

• Realitzar el control i seguiment pressupostari del capítol I. 
 

4. Requisits de participació 
• Pertànyer al grup C, subgrup C1 de la categoria Administrativa i subgrup C2 

de la categoria Auxiliar Administrativa. 
• Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de 

l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament 
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS). 

(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva 
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en virtut dels acords del 
Consell Municipal de 21 de desembre de 2012, de 24 de juliol de 2013 i 20 de 
desembre de 2013. 

• Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir. 

• El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, els i les candidates que es troben en una de les situacions que 
s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a l'apartat 
corresponent de la sol·licitud: 
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 

l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior. 

− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria. 

− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior. 

Els i les candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran de 
realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés. 

En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que 
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a 
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. 
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de 
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei 
actiu. 

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió. 

 
5. Mèrits valorats 

Mèrits Comuns 
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts). 

Mèrits Complementaris 
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent: 
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− Gestió, tramitació i seguiment d’expedients en general, i especialment els 
relacionats amb les funcions de l’òrgan al qual està adscrit el lloc, fins a 3 
punts. 

− Gestió, manteniment i consulta d’aplicacions corporatives en general i 
especialment les relacionades amb les funcions de l’òrgan al qual està 
adscrit el lloc. Fins a 3 punts. 

2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt. 
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones 

candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori. 

4. Exercici de valoració de les competències professionals requerides per a 
l’òptim desenvolupament de les funcions del lloc de treball. 

La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la 
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals 
definides per al lloc de treball de SUPORT 4 de la família professional General (GE) 
d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM): Compromís professional, 
Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament analític, Flexibilitat i 
obertura al canvi, Autoconfiança, Rigor i organització i Comunicació i influència. 

L’exercici consistirà, com a mínim, en una entrevista individual, tot i que la 
Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes d’avaluació complementaris. 

L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts. 
 
Puntuació mínima 
− Si s'avaluen tots els apartats opcionals la puntuació mínima és de 11,5 

punts. 
− Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és 

de 9 punts. 
 

6. Junta de valoració 
President: 
− Sr. Antoni Rodríguez Sivera, Gerent de l’Institut Municipal d’Hisenda, o 

persona en qui delegui. 
Vocals: 
− Sra. Elena Molina Belles, Directora de Serveis d’Ingressos i Administració i 

Serveis Generals, o persona en qui delegui. 
− Sr. Santos Martínez Sequí, Cap de Recursos Humans, qui actua també com 

a Secretari, o persona en qui delegui. 
Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa. 
 

7. Presentació de sol·licituds 
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per 

mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a 
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae” 
electrònic. 

Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat 
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a 
qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir 
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden 
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal. 

En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació 
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació 
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal. 

Els i les candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de la 
seva sol·licitud i les dades que hi consten. 
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8. Presa de possessió 
El personal funcionari i laboral fix que hagi obtingut nova destinació cessarà en 

el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a partir de l'endemà de la 
publicació de la resolució del concurs a la Gaseta Municipal. La presa de possessió 
en la nova destinació es durà a terme a l'endemà del cessament. 

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la data de la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. 

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la presa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta. 

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d'actiu o per causes excepcionals. 
 
 

 
SUPORT 4 de la família professional General (GE) adscrit al Departament 
d’Administració d’Ingressos i Comptabilitat de l’Institut Municipal 
d’Hisenda. 
Concurs número 186/15 

 
Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de 

treball de SUPORT 4 de la família professional General (GE) adscrit al Departament 
d’Administració d’Ingressos i Comptabilitat de l’Institut Municipal d’Hisenda. 

D’acord amb els articles 294 i 295 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel que es va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, amb les bases marc que regulen la provisió de llocs de treball 
mitjançant concurs, amb l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de 
treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona i amb el catàleg de llocs 
de treball aprovat als acords del Consell Municipal de 21 de desembre de 2012, de 
24 de juliol de 2013 i de 20 de desembre de 2013. 

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Suport 4 de 
la família professional General (GE) adscrit al Departament d’Administració 
d’Ingressos i Comptabilitat de l’Institut Municipal d’Hisenda. 

 
1. Classificació del lloc convocat 

Denominació:  Suport 4 (90.40.GE.20 segons catàleg vigent) 
Àmbit funcional:  Suport 
Tipus de lloc: Suport 
Vinculació:  Funcionària 
Subgrup d’accés: C1 i C2 
Destinació:  Nivell 16 
Sistema de provisió: Concurs de mèrits 
Classe de lloc: Lloc de promoció 
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària. 
 

2. Esquema retributiu 
Destinació:  16 (349,93 € mensuals segons catàleg vigent) 
Complement específic:  594 € mensuals segons catàleg vigent 
 

3. Descripció funcional 
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Suport 4 de la família GE) 
3.1.1. Missió 



4376 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 25 20-9-2015 
 

Realitzar tasques administratives, com a recolzament específic a un equip, o 
tasques específiques dins d’un procediment, en les matèries, processos i 
actuacions que siguin competència de l’òrgan on presten els seus serveis, d’acord 
amb les instruccions del superior i els procediments establerts, per aconseguir la 
seva realització en termes de fiabilitat. 

3.1.2. Funcions bàsiques 
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són: 
• Prestar serveis directes als ciutadans o al personal de la Corporació 

Municipal, sobre els processos que executa, en el marc de les competències 
i recursos de l’òrgan on presten servei. 

• Realitzar tasques de suport administratiu: Anàlisi bàsica, recerca i 
explotació de dades als sistemes d’informació; comprovació i introducció de 
dades als sistemes d’informació; elaboració de documents administratius; 
gestió integral de l’arxiu, la manipulació, la reproducció i el trasllat dels 
expedients i documents sobre els que treballa; registre de documents. Els 
documents i expedients podran ser físics o electrònics.  

• Realitzar tramitacions i activitats d’un procés administratiu, detectant les 
possibles incidències i gestionant la seva resolució, tot garantint la fiabilitat. 

• Realitzar tràmits, informar i resoldre consultes telefònicament i presencial 
als ciutadans o al personal de la Corporació Municipal, en el marc de les 
Competències i recursos de l’òrgan on presten servei.  

2. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de supervisió directa per 
indicar-li les prioritats o normes a seguir. 

3. Les tasques d’aquest lloc de treball s’han de desenvolupar sobre un marc de 
processos estandarditzats.  

4. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per facilitar informació i 
desenvolupar tramitacions administratives.  

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Departament 
d’Administració d’Ingressos i Comptabilitat) 

3.2.1. Funcions 
• Seguiment permanent del flux d'ingressos provinents dels diferents tributs, 

preus públics i multes i per les diverses situacions de cobraments. 
• Quadre dels ingressos a Intervenció amb l'aplicació comptable 

corresponent. 
• Informar al Sistema Integrat de Gestió Econòmica Financera (SIGEF) de 

totes les actuacions en matèria de gestió tributària que tenen incidència 
econòmica. 

• Tancament mensual de l'estat d'execució d'ingressos i quadre amb la 
comptabilitat central. 

• Manteniment de les taules d'operacions dels sistema que afecten a 
comptabilitat. 

• Relacions amb les entitats financeres en temes referents a la recaptació. 
• Seguiment i control dels comptes extrapressupostaris no aplicats a la 

comptabilitat: fraccionaments, embargaments, incidències. 
• Control i conformitat de les comissions bancàries. 
• Control, custòdia i devolució d'avals i garanties. 
• Control i supervisió de la Caixa. 
• Tramitació i comptabilització d'expedients de falències. 
 

4. Requisits de participació 
• Pertànyer al grup C, subgrup C1 de la categoria Administrativa i subgrup C2 

de la categoria Auxiliar Administrativa. 
• Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de 

l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament 
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS). 

(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
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subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva 
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en virtut dels acords del 
Consell Municipal de 21 de desembre de 2012, de 24 de juliol de 2013 i 20 de 
desembre de 2013. 

• Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir. 

• El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit 
d’estar en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 
(antic C) o superior de la Direcció General de Política Lingüística o 
equivalent. Restaran exempts d'acreditar els coneixements de llengua 
catalana en la convocatòria, els i les candidates que es troben en una de 
les situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin 
expressament a l'apartat corresponent de la sol·licitud: 
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 

l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior. 

− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits 
pel Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb 
els certificats de referència de la Direcció General de Política 
Lingüística d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria. 

− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, 
en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior. 

Els i les candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran de 
realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés. 

En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que 
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a 
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. 
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de 
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei 
actiu. 

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió. 

 
5. Mèrits valorats 

Mèrits Comuns 
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts). 

Mèrits Complementaris 
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent: 

− En funcions relacionades amb la gestió i/o recaptació tributària, fins a 3 
punts. 

− Aplicacions corporatives i/o utilització de bases de dades, especialment 
les relacionades amb la gestió tributària, fins a 3 punts. 

2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt. 
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones 

candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori. 

4. Exercici de valoració de les competències professionals requerides per a 
l’òptim desenvolupament de les funcions del lloc de treball. 

La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la 
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals 
definides per al lloc de treball de SUPORT 4 de la família professional General (GE) 
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d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM): Compromís professional, 
Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament analític, Flexibilitat i 
obertura al canvi, Autoconfiança, Rigor i organització i Comunicació i influència. 

L’exercici consistirà, com a mínim, en una entrevista individual, tot i que la 
Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes d’avaluació complementaris. 

L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts. 
 
Puntuació mínima 
− Si s'avaluen tots els apartats opcionals la puntuació mínima és de 11,5 

punts. 
− Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és 

de 9 punts. 
 

6. Junta de valoració 
President: 
− Sr. Antoni Rodríguez Sivera, Gerent de l’Institut Municipal d’Hisenda, o 

persona en qui delegui. 
Vocals: 
− Sra. Elena Molina Belles, Directora de Serveis d’Ingressos i Administració i 

Serveis Generals, o persona en qui delegui. 
− Sr. Martí Saurí Pujol, Cap del Departament d’Administració d’Ingressos i 

Comptabilitat, o persona en qui delegui. 
− Sr. Santos Martínez Sequí, Cap de Recursos Humans, qui actua també com 

a Secretari, o persona en qui delegui. 
Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa. 
 

7. Presentació de sol·licituds 
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per 

mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a 
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae” 
electrònic. 

Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat 
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a 
qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir 
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden 
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal. 

En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació 
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació 
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal. 

Els i les candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de la 
seva sol·licitud i les dades que hi consten. 

 
8. Presa de possessió 

El personal funcionari i laboral fix que hagi obtingut nova destinació cessarà en 
el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a partir de l'endemà de la 
publicació de la resolució del concurs a la Gaseta Municipal. La presa de possessió 
en la nova destinació es durà a terme a l'endemà del cessament. 

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la data de la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. 

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la presa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta. 
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La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d'actiu o per causes excepcionals. 

 
 

 
SUPORT 4 de la família professional General (GE) adscrit al Departament 
de Contenciós Devolucions i Reclamacions de Tributs de l’Institut 
Municipal d’Hisenda. 
Concurs número 187/15 

 
Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits de tres llocs de 

treball de SUPORT 4 de la família professional General (GE) adscrit al Departament 
de Contenciós Devolucions i Reclamacions de Tributs de l’Institut Municipal 
d’Hisenda. 

D’acord amb els articles 294 i 295 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel que es va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, amb les bases marc que regulen la provisió de llocs de treball 
mitjançant concurs, amb l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de 
treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona i amb el catàleg de llocs 
de treball aprovat als acords del Consell Municipal de 21 de desembre de 2012, de 
24 de juliol de 2013 i de 20 de desembre de 2013. 

Es convoca la provisió per concurs de mèrits de tres llocs de treball de Suport 4 
de la família professional General (GE) adscrit al Departament de Contenciós 
Devolucions i Reclamacions de Tributs de l’Institut Municipal d’Hisenda. 

 
1. Classificació del lloc convocat 

Denominació:  Suport 4 (90.40.GE.20 segons catàleg vigent) 
Àmbit funcional:  Suport 
Tipus de lloc: Suport 
Vinculació:  Funcionària 
Subgrup d’accés: C1 i C2 
Destinació:  Nivell 16 
Sistema de provisió: Concurs de mèrits 
Classe de lloc: Lloc de promoció 
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària. 
 

2. Esquema retributiu 
Destinació:  16 (349,93 € mensuals segons catàleg vigent) 
Complement específic:  594 € mensuals segons catàleg vigent 
 

3. descripció funcional 
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Suport 4 de la família GE) 
3.1.1. Missió 
Realitzar tasques administratives, com a recolzament específic a un equip, o 

tasques específiques dins d’un procediment, en les matèries, processos i 
actuacions que siguin competència de l’òrgan on presten els seus serveis, d’acord 
amb les instruccions del superior i els procediments establerts, per aconseguir la 
seva realització en termes de fiabilitat. 

3.1.2. Funcions bàsiques 
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:  
• Prestar serveis directes als ciutadans o al personal de la Corporació 

Municipal, sobre els processos que executa, en el marc de les competències 
i recursos de l’òrgan on presten servei. 

• Realitzar tasques de suport administratiu: Anàlisi bàsica, recerca i 
explotació de dades als sistemes d’informació; comprovació i introducció de 
dades als sistemes d’informació; elaboració de documents administratius; 
gestió integral de l’arxiu, la manipulació, la reproducció i el trasllat dels 
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expedients i documents sobre els que treballa; registre de documents. Els 
documents i expedients podran ser físics o electrònics.  

• Realitzar tramitacions i activitats d’un procés administratiu, detectant les 
possibles incidències i gestionant la seva resolució, tot garantint la fiabilitat.  

• Realitzar tràmits, informar i resoldre consultes telefònicament i presencial 
als ciutadans o al personal de la Corporació Municipal, en el marc de les 
Competències i recursos de l’òrgan on presten servei.  

2. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de supervisió directa per 
indicar-li les prioritats o normes a seguir. 

3. Les tasques d’aquest lloc de treball s’han de desenvolupar sobre un marc de 
processos estandarditzats. 

4. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per facilitar informació i 
desenvolupar tramitacions administratives.  

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Departament de 
Contenciós Devolucions i Reclamacions de Tributs) 

3.2.1. Funcions 
• Controlar les peticions dels Serveis Jurídics d’expedients objecte de recurs 

contenciós administratiu, supervisar la seva elaboració procurant la seva 
millora als efectes de col·laborar en la seva millor defensa. 

• Controlar mitjançant les publicacions oficials els nous procediments 
concursals que es van produint, elaboració de la documentació necessària 
per a l’acreditació. 

• Seguiment de les resolucions i Sentències dels Tribunals, proposant si 
procedeix la possibilitat de recórrer a instàncies superiors. 

• Execució de les resolucions de recursos administratius i de les sentències 
dels Tribunals 

• Difondre les resolucions i sentències d’interès,elaborar una base de dades 
amb les mateixes i procurar l’efectivitat del seu coneixementpels òrgans de 
l’Institut. 

• Control i tramitació de les devolucions d’ingressos indeguts. 
• Suport tècnic en la elaboració de les Ordenances Fiscals. 
• Seguiment de les disposicions normatives. 
• Estudiar i formular propostes sobre modificacions normatives. 
• Realitzar en cas d’absència del/a Secretari/a funcions fedatàries diverses. 
• Elaborar les respostes al Síndic de greuges, Síndica de greuges municipal i 

Defensor del Poble. 
 

4. Requisits de participació 
• Pertànyer al grup C, subgrup C1 de la categoria Administrativa i subgrup C2 

de la categoria Auxiliar Administrativa. 
• Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de 

l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament 
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS). 

(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva 
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en virtut dels acords del 
Consell Municipal de 21 de desembre de 2012, de 24 de juliol de 2013 i 20 de 
desembre de 2013. 

• Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir. 

• El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, els i les candidates que es troben en una de les situacions que 
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s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a l'apartat 
corresponent de la sol·licitud: 
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 

l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior. 

− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències ambels 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigita la convocatòria. 

− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior. 

Els i les candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran de 
realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés. 

En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que 
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a 
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. 
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de 
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei 
actiu. 

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a ladata de la presa de possessió. 

 
5. Mèrits valorats 

Mèrits Comuns 
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts). 

Mèrits Complementaris 
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent: 

− Utilització i domini de les aplicacions i bases de dades fiscals i de les 
relatives a les sancions per infraccions d'Ordenances municipals i en 
matèria de trànsit, fins a 2 punts. 

− Utilització com usuari avançat de programes informàtics: Word, Excel, 
Access, etc. fins a 2 punts. 

− Realització de tasques relacionades amb la gestió tributària i tramitació 
de procediments sancionadors, fins a 2 punts. 

2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt. 
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones 

candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori. 

4. Exercici de valoració de les competències professionals requerides per a 
l’òptim desenvolupament de les funcions del lloc de treball. 

La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la 
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals 
definides per al lloc de treball de SUPORT 4 de la família professional General (GE) 
d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM): Compromís professional, 
Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament analític, Flexibilitat i 
obertura al canvi, Autoconfiança, Rigor i organització i Comunicació i influència. 

L’exercici consistirà, com a mínim, en una entrevista individual, tot i que la 
Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes d’avaluació complementaris. 

L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts. 
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Puntuació mínima 
− Si s'avaluen tots els apartats opcionals la puntuació mínima és d’11,5 

punts. 
− Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és 

de 9 punts. 
 

6. Junta de valoració 
President: 
− Sr. Antoni Rodríguez Sivera, Gerent de l’Institut Municipal d’Hisenda, o 

persona en qui delegui. 
Vocals: 
− Sra. Paloma González Sanz, Directora Jurídica, o persona en qui delegui. 
− Sra. Mercè Armengou Martí, Cap del Departament de Contenciós 

Devolucions i Reclamacions de Tributs, o persona en qui delegui. 
− Sr. Santos Martínez Sequí, Cap de Recursos Humans, qui actua també com 

a Secretari, o persona en qui delegui. 
Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa. 
 

7. Presentació de sol·licituds 
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per 

mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a 
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae” 
electrònic. 

Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat 
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a 
qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir 
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden 
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal. 

En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació 
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació 
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal. 

Els i les candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de la 
seva sol·licitud i les dades que hi consten. 

 
8. Presa de possessió 

El personal funcionari i laboral fix que hagi obtingut nova destinació cessarà en 
el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a partir de l'endemà de la 
publicació de la resolució del concurs a la Gaseta Municipal. La presa de possessió 
en la nova destinació es durà a terme a l'endemà del cessament. 

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la data de la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. 

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la presa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta. 

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d'actiu o per causes excepcionals. 
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SUPORT 4 de la família professional General (GE) adscrit al Departament 
d’Activitats i Mobilitat de l’Institut Municipal d’Hisenda. 
Concurs número 188/15 

 
Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de 

treball de SUPORT 4 de la família professional General (GE) adscrit al Departament 
d’Activitats i Mobilitat de l’Institut Municipal d’Hisenda. 

D’acord amb els articles 294 i 295 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel que es va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, amb les bases marc que regulen la provisió de llocs de treball 
mitjançant concurs, amb l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de 
treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona i amb el catàleg de llocs 
de treball aprovat als acords del Consell Municipal de 21 de desembre de 2012, de 
24 de juliol de 2013 i de 20 de desembre de 2013. 

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Suport 4 de 
la família professional General (GE) adscrit al Departament d’Activitats i Mobilitat 
de la Direcció de Gestió Tributària de l’Institut Municipal d’Hisenda. 

 
1. Classificació del lloc convocat 

Denominació:  Suport 4 (90.40.GE.20 segons catàleg vigent) 
Àmbit funcional:  Suport 
Tipus de lloc: Suport 
Vinculació:  Funcionària 
Subgrup d’accés:  C1 i C2 
Destinació:  Nivell 16 
Sistema de provisió: Concurs de mèrits 
Classe de lloc: Lloc de promoció 
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària. 
 

2. Esquema retributiu 
Destinació:  16 (349,93 € mensuals segons catàleg vigent) 
Complement específic:  594 € mensuals segons catàleg vigent. 
 

3. Descripció funcional 
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Suport 4 de la família GE) 
3.1.1. Missió 
Realitzar tasques administratives, com a recolzament específic a un equip, o 

tasques específiques dins d’un procediment, en les matèries, processos i 
actuacions que siguin competència de l’òrgan on presten els seus serveis, d’acord 
amb les instruccions del superior i els procediments establerts, per aconseguir la 
seva realització en termes de fiabilitat. 

3.1.2. Funcions bàsiques 
1. Prestar serveis directes als ciutadans o al personal de la Corporació Municipal, 

sobre els processos que executa, en el marc de les competències i recursos de 
l’òrgan on presten servei. 

2. Realitzar tasques de suport administratiu: Anàlisi bàsica, recerca i explotació 
de dades als sistemes d’informació; comprovació i introducció de dades als 
sistemes d’informació; elaboració de documents administratius; gestió integral de 
l’arxiu, la manipulació, la reproducció i el trasllat dels expedients i documents 
sobre els que treballa; registre de documents. Els documents i expedients podran 
ser físics o electrònics. 

3. Realitzar tramitacions i activitats d’un procés administratiu, detectant les 
possibles incidències i gestionant la seva resolució, tot garantint la fiabilitat. 

4. Realitzar tràmits, informar i resoldre consultes telefònicament i presencial als 
ciutadans o al personal de la Corporació Municipal, en el marc de les Competències 
i recursos de l’òrgan on presten servei. 

5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de supervisió directa per 
indicar‐li les prioritats o normes a seguir. 

6. Les tasques d’aquest lloc de treball s’han de desenvolupar sobre un marc de 
processos estandarditzats. 
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7. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per facilitar informació i 
desenvolupar tramitacions administratives. 

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Departament 
d’Activitats i Mobilitat) 

3.2.1. Funcions 
• Organitzar, dirigir, supervisar i impulsar el funcionament del departament. 
• Dirigir, impulsar, coordinar i controlar la gestió de l’ impost sobre activitats 

econòmiques, de l’ impost sobre vehicles de tracció mecànica, del preu 
públic de recollida de residus comercials i industrials assimilables a 
municipals i de la gestió dels ingressos públics per infraccions relatives a la 
mobilitat i activitat. 

• Establir els criteris per a la formació dels padrons fiscals i de la gestió 
associada i definir el criteris per a la gestió de la resta d’ingressos públics 
abans definits. 

• Proposar el redactat d’ordenances fiscals i reglaments de desenvolupament. 
• Seguiment i control de resultats de la gestió. 
• Mantenir la informació de les bases de dades actualitzada. 
• Emprendre, coordinar i controlar les accions necessàries amb altres 

administracions (AEAT, PPT, etc.) per garantir la recepció, integració i 
depuració dels fitxers de dades necessaris per conformar els nostres 
padrons fiscals i les bases de dades de la resta d’ ingressos públics 
gestionats. 

• Així mateix, emprendre, coordinar i controlar les accions necessàries per 
garantir el lliurament a les administracions corresponents les dades 
relatives al cens fiscal, matrícula o fitxer de dades. 

• Sol·licitar i controlar la realització dels processos informàtics necessaris per 
la formació dels padrons fiscals i de les bases de dades referents a la resta 
d’ingressos públics gestionats i de la resta de processos i explotacions 
informàtiques de suport a la gestió. 

• Col·laborar i coordinar amb altres administracions i amb altres 
departaments, serveis, òrgans o tercers accions per garantir la gestió. 

• Dissenyar, impulsar i coordinar projectes de millora de gestió. 
• Impulsar i coordinar nous processos d’informació i tramitació telemàtica, 

dins el marc corporatiu. 
• Dirigir, promoure, impulsar, coordinar i controlar la identificació de 

conductors de forma telemàtica i dissenyar, establir i controlar les accions i 
processos necessaris per garantir la coherència de la gestió associada a la 
identificació. 

• Impulsar la gestió de la qualitat del departament, dins el marc de la 
certificació segons normes ISO. 

 
4. Requisits de participació 

• Pertànyer al grup C, subgrup C1 de la categoria Administrativa i subgrup C2 
de la categoria Auxiliar Administrativa. 

• Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de la 
plantilla de l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms 
adherits a l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats 
públics de l’Ajuntament de Barcelona, i no pertànyer a les classes de 
Guàrdia Urbana ni del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament 
(SPEIS). 

(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva 
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en virtut dels acords del 
Consell Municipal de 21 de desembre de 2012 i de 24 de juliol de 2013. 

• Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir. 

• El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
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superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, els i les candidates que es troben en una de les situacions que 
s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a l'apartat 
corresponent de la sol·licitud: 
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 

l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior. 

− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria. 

− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior. 

Els i les candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran de 
realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés. 

En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que 
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a 
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. 
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de 
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei 
actiu. 

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió. 

 
5. Mèrits valorats 

Mèrits Comuns 
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts). 

Mèrits Complementaris 
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent: 

− En informació i/o realització de tràmits de gestió tributària, manteniment 
i actualització de fitxers i padrons ( IAE, RSD i SIR), fins a 3 punts. 

− En aplicacions informàtiques corporatives en general i/o en les aplicacions 
específiques requerides per al lloc de treball convocat, fins a 3 punts. 

2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt. 
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones 

candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori. 

4. Exercici de valoració de les competències professionals requerides per a 
l’òptim desenvolupament de les funcions del lloc de treball. 

La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la 
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals 
definides per al lloc de treball de SUPORT 4 de la família professional General (GE) 
d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM): Compromís professional, 
Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament analític, Flexibilitat i 
obertura al canvi, Autoconfiança, Rigor i organització i Comunicació i influència. 

L’exercici consistirà, com a mínim, en una entrevista individual, tot i que la 
Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes d’avaluació complementaris. 

L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts. 
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Puntuació mínima 
− Si s'avaluen tots els apartats opcionals la puntuació mínima és de 11,5 

punts. 
− Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és 

de 9 punts. 
 

6. Junta de valoració 
President: 
− Sr. Antoni Rodríguez Sivera, Gerent de l’Institut Municipal d’Hisenda, o 

persona en qui delegui. 
Vocals: 
− Sr. Pedro Javier Morales Montoya, Director de Gestió Tributària, o persona 

en qui delegui. 
− Sra. Maria Paret Casadesús, Cap del Departament d’Activitats i Mobilitat, o 

persona en qui delegui. 
− Sr. Santos Martínez Sequí, Cap de Recursos Humans, qui actua també com 

a Secretari, o persona en qui delegui. 
Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa. 
 

7. Presentació de sol·licituds 
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per 

mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a 
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae” 
electrònic. 

Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat 
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a 
qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir 
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden 
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal. 

En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació 
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació 
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal. 

Els i les candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de la 
seva sol·licitud i les dades que hi consten. 

 
8. Presa de possessió 

El personal funcionari i laboral fix que hagi obtingut nova destinació cessarà en 
el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a partir de l'endemà de la 
publicació de la resolució del concurs a la Gaseta Municipal. La presa de possessió 
en la nova destinació es durà a terme a l'endemà del cessament. 

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la data de la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. 

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la presa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta. 

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d'actiu o per causes excepcionals. 
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SUPORT 4 de la família professional General (GE) adscrit al Departament 
de Recursos de l’Institut Municipal d’Hisenda. 
Concurs número 189/15 

 
Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de 

treball de SUPORT 4 de la família professional General (GE) adscrit al Departament 
de Recursos de l’Institut Municipal d’Hisenda. 

D’acord amb els articles 294 i 295 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel que es va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, amb les bases marc que regulen la provisió de llocs de treball 
mitjançant concurs, amb l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de 
treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona i amb el catàleg de llocs 
de treball aprovat als acords del Consell Municipal de 21 de desembre de 2012, de 
24 de juliol de 2013 i de 20 de desembre de 2013. 

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Suport 4 de 
la família professional General (GE) adscrit al Departament de Recursos de 
l’Institut Municipal d’Hisenda. 

 
1. Classificació del lloc convocat 

Denominació:   Suport 4 (90.40.GE.20 segons catàleg vigent) 
Àmbit funcional:  Suport 
Tipus de lloc:  Suport 
Vinculació:   Funcionària 
Subgrup d’accés:  C1 i C2 
Destinació:   Nivell 16 
Sistema de provisió: Concurs de mèrits 
Classe de lloc:  Lloc de promoció 
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària. 
 

2. Esquema retributiu 
Destinació:   16 (349,93 € mensuals segons catàleg vigent) 
Complement específic:  594 € mensuals segons catàleg vigent 
 

3. Descripció funcional 
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Suport 4 de la família GE) 
3.1.1. Missió 
Realitzar tasques administratives, com a recolzament específic a un equip, o 

tasques específiques dins d’un procediment, en les matèries, processos i 
actuacions que siguin competència de l’òrgan on presten els seus serveis, d’acord 
amb les instruccions del superior i els procediments establerts, per aconseguir la 
seva realització en termes de fiabilitat. 

3.1.2. Funcions bàsiques 
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:  
• Prestar serveis directes als ciutadans o al personal de la Corporació 

Municipal, sobre els processos que executa, en el marc de les competències 
i recursos de l’òrgan on presten servei. 

• Realitzar tasques de suport administratiu: Anàlisi bàsica, recerca i 
explotació de dades als sistemes d’informació; comprovació i introducció de 
dades als sistemes d’informació; elaboració de documents administratius; 
gestió integral de l’arxiu, la manipulació, la reproducció i el trasllat dels 
expedients i documents sobre els que treballa; registre de documents. Els 
documents i expedients podran ser físics o electrònics.  

• Realitzar tramitacions i activitats d’un procés administratiu, detectant les 
possibles incidències i gestionant la seva resolució, tot garantint la fiabilitat.  

• Realitzar tràmits, informar i resoldre consultes telefònicament i presencial 
als ciutadans o al personal de la Corporació Municipal, en el marc de les 
Competències i recursos de l’òrgan on presten servei.  

2. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de supervisió directa per 
indicar-li les prioritats o normes a seguir. 
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3. Les tasques d’aquest lloc de treball s’han de desenvolupar sobre un marc de 
processos estandarditzats. 

4. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per facilitar informació i 
desenvolupar tramitacions administratives.  

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Departament de 
Recursos) 

3.2.1. Funcions  
• Tramitar i fer propostes de resolució de sol·licituds de no subjeccions i de 

beneficis fiscals i subvencions. 
• Tramitar i fer propostes de resolució de recursos contra liquidacions 

tributàries i actes d’Inspecció. 
• Tramitar i fer propostes de resolució de recursos contra els diferents 

processos recaptatoris. 
• Tramitar i fer propostes de resolució de recursos d’alçada contra resolucions 

del Director Gerent de l’Institut. 
• Tramitar l’expedient de sol·licitud de compensació a l’Estat per determinats 

expedients de beneficis fiscals. 
• Establiment de criteris de resolució, d’acord amb els determinats pel Consell 

Tributari i la Jurisprudència. 
 

4.Requisits de participació 
• Pertànyer al grup C, subgrup C1 de la categoria Administrativa i subgrup C2 

de la categoria Auxiliar Administrativa. 
• Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de 

l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament 
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS). 

(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva 
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en virtut dels acords del 
Consell Municipal de 21 de desembre de 2012, de 24 de juliol de 2013 i 20 de 
desembre de 2013. 

• Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir. 

• El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, els i les candidates que es troben en una de les situacions que 
s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a l'apartat 
corresponent de la sol·licitud: 
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 

l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior. 

− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències ambels 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigita la convocatòria. 

− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior. 

Els i les candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran de 
realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés. 

En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que 
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a 
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conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. 
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de 
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei 
actiu. 

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a ladata de la presa de possessió. 

 
4. Mèrits valorats 

Mèrits Comuns 
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts). 

Mèrits Complementaris 
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent: 

− Aplicacions corporatives i/o utilització de bases de dades especialment les 
relacionades amb la gestió tributària, fins a 2 punts. 

− Tramitació d’expedients administratius, especialment els relacionats amb 
la gestió tributària, fins a 2 punts. 

− Elaboració de propostes de resolució, fins a 2 punts. 
2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt. 
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones 

candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori. 

4. Exercici de valoració de les competències professionals requerides per a 
l’òptim desenvolupament de les funcions del lloc de treball. 

La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la 
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals 
definides per al lloc de treball de SUPORT 4 de la família professional General (GE) 
d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM): Compromís professional, 
Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament analític, Flexibilitat i 
obertura al canvi, Autoconfiança, Rigor i organització i Comunicació i influència. 

L’exercici consistirà, com a mínim, en una entrevista individual, tot i que la 
Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes d’avaluació complementaris. 

L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts. 
 
Puntuació mínima 
− Si s'avaluen tots els apartats opcionals la puntuació mínima és d’11,5 

punts. 
− Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és 

de 9 punts. 
 

6. Junta de valoració 
President: 
− Sr. Antoni Rodríguez Sivera, Gerent de l’Institut Municipal d’Hisenda, o 

persona en qui delegui. 
Vocals: 
− Sra. Paloma González Sanz, Directora Jurídica, o persona en qui delegui. 
− Sra. Rosa Mateu Lengo, Cap del Departament deRecursos, o persona en qui 

delegui. 
− Sr. Santos Martínez Sequí, Cap de Recursos Humans, qui actua també com 

a Secretari, o persona en qui delegui. 
Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa. 
 

7. Presentació de sol·licituds 
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per 

mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos 
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Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a 
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae” 
electrònic. 

Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat 
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a 
qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir 
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden 
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal. 

En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació 
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació 
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal. 

Els i les candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de la 
seva sol·licitud i les dades que hi consten. 

 
8. Presa de possessió 

El personal funcionari i laboral fix que hagi obtingut nova destinació cessarà en 
el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a partir de l'endemà de la 
publicació de la resolució del concurs a la Gaseta Municipal. La presa de possessió 
en la nova destinació es durà a terme a l'endemà del cessament. 

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la data de la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. 

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la presa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta. 

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d'actiu o per causes excepcionals. 

 
 

 
SUPORT 4 de la família professional General (GE) adscrit al Departament 
de Gestió Recaptatòria de l’Institut Municipal d’Hisenda. 
Concurs número 190/15 

 
Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de 

treball de SUPORT 4 de la família professional General (GE) adscrit al Departament 
de Gestió Recaptatòria de l’Institut Municipal d’Hisenda. 

D’acord amb els articles 294 i 295 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel que es va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, amb les bases marc que regulen la provisió de llocs de treball 
mitjançant concurs, amb l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de 
treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona i amb el catàleg de llocs 
de treball aprovat als acords del Consell Municipal de 21 de desembre de 2012, de 
24 de juliol de 2013 i de 20 de desembre de 2013. 

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Suport 4 de 
la família professional General (GE) adscrit al Departament de Gestió Recaptatòria 
de l’Institut Municipal d’Hisenda. 

 
1. Classificació del lloc convocat 

Denominació:  Suport 4 (90.40.GE.20 segons catàleg vigent) 
Àmbit funcional:  Suport 
Tipus de lloc: Suport 
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Vinculació:  Funcionària 
Subgrup d’accés:  C1 i C2 
Destinació:  Nivell 16 
Sistema de provisió: Concurs de mèrits 
Classe de lloc: Lloc de promoció 
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària. 
 

2. Esquema retributiu 
Destinació:  16 (349,93 € mensuals segons catàleg vigent) 
Complement específic:  594 € mensuals segons catàleg vigent. 
 

3. Descripció funcional 
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Suport 4 de la família GE) 
3.1.1. Missió 
Realitzar tasques administratives, com a recolzament específic a un equip, o 

tasques específiques dins d’un procediment, en les matèries, processos i 
actuacions que siguin competència de l’òrgan on presten els seus serveis, d’acord 
amb les instruccions del superior i els procediments establerts, per aconseguir la 
seva realització en termes de fiabilitat. 

3.1.2. Funcions bàsiques 
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:  
• Prestar serveis directes als ciutadans o al personal de la Corporació 

Municipal, sobre els processos que executa, en el marc de les competències 
i recursos de l’òrgan on presten servei. 

• Realitzar tasques de suport administratiu: Anàlisi bàsica, recerca i 
explotació de dades als sistemes d’informació; comprovació i introducció de 
dades als sistemes d’informació; elaboració de documents administratius; 
gestió integral de l’arxiu, la manipulació, la reproducció i el trasllat dels 
expedients i documents sobre els que treballa; registre de documents. Els 
documents i expedients podran ser físics o electrònics.  

• Realitzar tramitacions i activitats d’un procés administratiu, detectant les 
possibles incidències i gestionant la seva resolució, tot garantint la fiabilitat.  

• Realitzar tràmits, informar i resoldre consultes telefònicament i presencial 
als ciutadans o al personal de la Corporació Municipal, en el marc de les 
Competències i recursos de l’òrgan on presten servei.  

2. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de supervisió directa per 
indicar-li les prioritats o normes a seguir. 

3. Les tasques d’aquest lloc de treball s’han de desenvolupar sobre un marc de 
processos estandarditzats.  

4. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per facilitar informació i 
desenvolupar tramitacions administratives.  

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Departament de 
Gestió Recaptatòria) 

3.2.1. Funcions 
• Direcció de tot el personal adscrit al Departament i planificació, organització 

i control de les funcions de la mateixa: 
• Gestionar el deute pendent en via executiva. 
• Planificar i coordinar els projectes encaminats a la recaptació i fer el 

seguiment de deutors i de contribuents institucionals. 
• Supervisar els procediments i tasques de la divisió. 
• Fer atenció personal a contribuents. 
• Executar embargaments de béns: immobles, vehicles, diners, sous i salaris. 
• Autoritzar fraccionaments d’acord amb la instrucció interna que els regula. 
• Elaborar informes previs a las propostes de resolució de recursos sobre 

embargaments. 
• Elaborar i fer seguiment d'indicadors del Departament. 
• Elaborar dictàmens; propostes de modificació de circuits; estudi d'altres 

possibles actuacions en via executiva; estudi de jurisprudència.  
• Preparar les subhastes de vehicles i immobles. 
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• Fer seguiment dels convenis de col·laboració en matèria de recaptació amb 
altres administracions. 

• Proposar expedients de baixes. 
 

4. Requisits de participació 
• Pertànyer al grup C, subgrup C1 de la categoria Administrativa i subgrup C2 

de la categoria Auxiliar Administrativa. 
• Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de 

l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament 
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS). 

(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva 
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en virtut dels acords del 
Consell Municipal de 21 de desembre de 2012, de 24 de juliol de 2013 i 20 de 
desembre de 2013. 

• Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir. 

• El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, els i les candidates que es troben en una de les situacions que 
s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a l'apartat 
corresponent de la sol·licitud: 
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 

l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior. 

− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria. 

− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior. 

Els i les candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran de 
realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés. 

En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que 
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a 
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. 
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de 
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei 
actiu. 

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a ladata de la presa de possessió. 

 
4. Mèrits valorats 

Mèrits Comuns 
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts). 
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Mèrits Complementaris 
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent: 

− En tramitació d’expedients administratius en general i especialment els 
relacionats amb la gestió tributària, fins a 3 punts. 

− En aplicacions corporatives i/o utilització de bases de dades, especialment 
les relacionades amb la gestió tributària, fins a 3 punts. 

2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt. 
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones 

candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori. 

4. Exercici de valoració de les competències professionals requerides per a 
l’òptim desenvolupament de les funcions del lloc de treball. 

La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la 
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals 
definides per al lloc de treball de SUPORT 4 de la família professional General (GE) 
d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM): Compromís professional, 
Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament analític, Flexibilitat i 
obertura al canvi, Autoconfiança, Rigor i organització i Comunicació i influència. 

L’exercici consistirà, com a mínim, en una entrevista individual, tot i que la 
Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes d’avaluació complementaris. 

L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts. 
 
Puntuació mínima 
− Si s'avaluen tots els apartats opcionals la puntuació mínima és de 11,5 

punts. 
− Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és 

de 9 punts. 
 

6. Junta de valoració 
President: 
− Sr. Antoni Rodríguez Sivera, Gerent de l’Institut Municipal d’Hisenda, o 

persona en qui delegui. 
Vocals: 
− Sra. Elena Molina Bellés, Directora de Serveis d’Ingressos i Administració i 

Serveis Generals, o persona en qui delegui. 
− Sr. Antonio Garcia Samitier, Cap del Departament de Gestió Recaptatòria, o 

persona en qui delegui. 
− Sr. Santos Martínez Sequí, Cap de Recursos Humans, qui actua també com 

a Secretari, o persona en qui delegui. 
Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa. 
 

7.Presentació de sol·licituds 
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per 

mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a 
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae” 
electrònic. 

Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat 
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a 
qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir 
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden 
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal. 

En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació 
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació 
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal. 

Els i les candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de la 
seva sol·licitud i les dades que hi consten. 
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8. Presa de possessió 

El personal funcionari i laboral fix que hagi obtingut nova destinació cessarà en 
el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a partir de l'endemà de la 
publicació de la resolució del concurs a la Gaseta Municipal. La presa de possessió 
en la nova destinació es durà a terme a l'endemà del cessament. 

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la data de la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. 

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la presa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta. 

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d'actiu o per causes excepcionals. 

 
 
 
SUPORT 4 de la família professional General (GE) adscrit a la Direcció de 
Serveis d’Inspecció Tributària de l’Institut Municipal d’Hisenda. 
Concurs número 191/15 

 
Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de 

treball de SUPORT 4 de la família professional General (GE) adscrit a la Direcció de 
Serveis d’Inspecció Tributària de l’Institut Municipal d’Hisenda. 

D’acord amb els articles 294 i 295 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel que es va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, amb les bases marc que regulen la provisió de llocs de treball 
mitjançant concurs, amb l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de 
treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona i amb el catàleg de llocs 
de treball aprovat als acords del Consell Municipal de 21 de desembre de 2012, de 
24 de juliol de 2013 i de 20 de desembre de 2013. 

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Suport 4 de 
la família professional General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis d’Inspecció 
Tributària de l’Institut Municipal d’Hisenda. 

 
1. Classificació del lloc convocat 

Denominació:  Suport 4 (90.40.GE.20 segons catàleg vigent) 
Àmbit funcional:  Suport 
Tipus de lloc: Suport 
Vinculació:  Funcionària 
Subgrup d’accés:  C1 i C2 
Destinació:  Nivell 16 
Sistema de provisió: Concurs de mèrits 
Classe de lloc: Lloc de promoció 
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària. 
 

2. Esquema retributiu 
Destinació:  16 (349,93 € mensuals segons catàleg vigent) 
Complement específic:  594 € mensuals segons catàleg vigent. 
 

3. Descripció funcional 
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Suport 4 de la família GE) 
3.1.1. Missió 
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Realitzar tasques administratives, com a recolzament específic a un equip, o 
tasques específiques dins d’un procediment, en les matèries, processos i 
actuacions que siguin competència de l’òrgan on presten els seus serveis, d’acord 
amb les instruccions del superior i els procediments establerts, per aconseguir la 
seva realització en termes de fiabilitat. 

3.1.2. Funcions bàsiques 
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:  
• Prestar serveis directes als ciutadans o al personal de la Corporació 

Municipal, sobre els processos que executa, en el marc de les competències 
i recursos de l’òrgan on presten servei. 

• Realitzar tasques de suport administratiu: Anàlisi bàsica, recerca i 
explotació de dades als sistemes d’informació; comprovació i introducció de 
dades als sistemes d’informació; elaboració de documents administratius; 
gestió integral de l’arxiu, la manipulació, la reproducció i el trasllat dels 
expedients i documents sobre els que treballa; registre de documents. Els 
documents i expedients podran ser físics o electrònics.  

• Realitzar tramitacions i activitats d’un procés administratiu, detectant les 
possibles incidències i gestionant la seva resolució, tot garantint la fiabilitat.  

• Realitzar tràmits, informar i resoldre consultes telefònicament i presencial 
als ciutadans o al personal de la Corporació Municipal, en el marc de les 
Competències i recursos de l’òrgan on presten servei.  

2. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de supervisió directa per 
indicar-li les prioritats o normes a seguir. 

3. Les tasques d’aquest lloc de treball s’han de desenvolupar sobre un marc de 
processos estandarditzats.  

4. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per facilitar informació i 
desenvolupar tramitacions administratives.  

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Direcció de 
Serveis d’Inspecció Tributària) 

3.2.1. Funcions 
• Elaboració dels plans de treball d'inspecció i impulsió dels mateixos a través 

dels equips propis o dels organismes que, eventualment, col·laborin amb la 
inspecció per tal d'investigar i comprovar tot allò que condueixi a una 
tributació més equitativa i a la desaparició del frau fiscal. 

• La investigació dels fets imposables per esbrinar aquells altres que 
l'Administració municipal ignori. 

• La integració definitiva de les bases tributàries mitjançant les actuacions de 
comprovació en els supòsits d'estimació directa i objectiva i de les 
actuacions inspectores corresponents a l'estimació indirecta. 

• Les liquidacions tributàries resultants de les actuacionsde comprovació i 
investigació. 

• Les actuacions, per iniciativa pròpia o per sol·licitud dels altres òrgans de 
l'Administració municipal, de caràcter inquisitiu o d'informació que calgui 
efectuar relativa als particulars o altres organismes que, directament o 
indirectament, condueixen a l'aplicació dels tributs. 

• Coordinació amb Gestió Tributària i Sistemes, per tal de detectar i actuar 
sobre possibles borses de frau, a través de creuaments informàtics. 

• Corresponen al Cap les funcions de direcció, coordinació i impuls del treball 
de la Inspecció i les pròpies d'Inspector en Cap, d'acord amb el Reglament 
General de la Inspecció dels Tributs. 

 
4. Requisits de participació 

• Pertànyer al grup C, subgrup C1 de la categoria Administrativa i subgrup C2 
de la categoria Auxiliar Administrativa. 

• Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de 
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament 
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS). 
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(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva 
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en virtut dels acords del 
Consell Municipal de 21 de desembre de 2012, de 24 de juliol de 2013 i 20 de 
desembre de 2013. 

• Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir. 

• El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, els i les candidates que es troben en una de les situacions que 
s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a l'apartat 
corresponent de la sol·licitud: 
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 

l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior. 

− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria. 

− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior. 

Els i les candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran de 
realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés. 

En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que 
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a 
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. 
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de 
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei 
actiu. 

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a ladata de la presa de possessió. 

 
5. Mèrits valorats 

Mèrits Comuns 
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts). 

Mèrits Complementaris 
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent: 

− Col·laboració en la gestió d’expedients administratius en general i 
especialment els relacionats amb la gestió tributària, fins a 3 punts 

− En aplicacions informàtiques corporatives en general i/o en les aplicacions 
específiques requerides per al lloc de treball convocat, fins a 3 punts. 

2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt. 
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones 

candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori. 

4. Exercici de valoració de les competències professionals requerides per a 
l’òptim desenvolupament de les funcions del lloc de treball. 
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La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la 
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals 
definides per al lloc de treball de SUPORT 4 de la família professional General (GE) 
d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM): Compromís professional, 
Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament analític, Flexibilitat i 
obertura al canvi, Autoconfiança, Rigor i organització i Comunicació i influència. 

L’exercici consistirà, com a mínim, en una entrevista individual, tot i que la 
Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes d’avaluació complementaris. 

L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts. 
 
Puntuació mínima 
− Si s'avaluen tots els apartats opcionals la puntuació mínima és d’11,5 

punts. 
− Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és 

de 9 punts. 
 

6. Junta de valoració 
President: 
− Sr. Antoni Rodríguez Sivera, Gerent de l’Institut Municipal d’Hisenda, o 

persona en qui delegui. 
Vocals: 
− Sra. Gloria López de Maria Rodríguez, Directora de la Inspecció Tributària, o 

persona en qui delegui. 
− Sra. Paloma González Sanz, Directora Jurídica, o persona en qui delegui. 
− Sr. Santos Martínez Sequí, Cap de Recursos Humans, qui actua també com 

a Secretari, o persona en qui delegui. 
Un representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa 
 

7. Presentació de sol·licituds 
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per 

mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a 
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae” 
electrònic. 

Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat 
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a 
qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir 
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden 
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal. 

En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació 
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació 
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal. 

Els i les candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de la 
seva sol·licitud i les dades que hi consten. 

 
8. Presa de possessió 

El personal funcionari i laboral fix que hagi obtingut nova destinació cessarà en 
el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a partir de l'endemà de la 
publicació de la resolució del concurs a la Gaseta Municipal. La presa de possessió 
en la nova destinació es durà a terme a l'endemà del cessament. 

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la data de la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. 

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
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Municipal del mes, la presa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta. 

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d'actiu o per causes excepcionals. 

 
 
 
SUPORT 4 de la família professional General (GE) adscrit al Departament 
de Relacions amb el Contribuent de l’Institut Municipal d’Hisenda. 
Concurs número 192/15 

 
Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de 

treball de SUPORT 4 de la família professional General (GE) adscrit al Departament 
de Relacions amb el Contribuent de l’Institut Municipal d’Hisenda. 

D’acord amb els articles 294 i 295 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel que es va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, amb les bases marc que regulen la provisió de llocs de treball 
mitjançant concurs, amb l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de 
treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona i amb el catàleg de llocs 
de treball aprovat als acords del Consell Municipal de 21 de desembre de 2012, de 
24 de juliol de 2013 i de 20 de desembre de 2013. 

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Suport 4 de 
la família professional General (GE) adscrits al Departament de Relacions amb el 
Contribuent de l’Institut Municipal d’Hisenda. 

 
1. Classificació del lloc convocat 

Denominació:  Suport 4 (90.40.GE.20 segons catàleg vigent) 
Àmbit funcional:  Suport 
Tipus de lloc: Suport 
Vinculació:  Funcionària 
Subgrup d’accés:  C1 i C2 
Destinació:  Nivell 16 
Sistema de provisió:  Concurs de mèrits 
Classe de lloc: Lloc de promoció 
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària. 
 

2. Esquema retributiu 
Destinació:  16 (349,93 € mensuals segons catàleg vigent) 
Complement específic:  594 € mensuals segons catàleg vigent. 
 

3. descripció funcional 
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Suport 4 de la família GE) 
3.1.1. Missió 
Realitzar tasques administratives, com a recolzament específic a un equip, o 

tasques específiques dins d’un procediment, en les matèries, processos i 
actuacions que siguin competència de l’òrgan on presten els seus serveis, d’acord 
amb les instruccions del superior i els procediments establerts, per aconseguir la 
seva realització en termes de fiabilitat. 

3.1.2. Funcions bàsiques 
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:  
• Prestar serveis directes als ciutadans o al personal de la Corporació 

Municipal, sobre els processos que executa, en el marc de les competències 
i recursos de l’òrgan on presten servei. 

• Realitzar tasques de suport administratiu: Anàlisi bàsica, recerca i 
explotació de dades als sistemes d’informació; comprovació i introducció de 
dades als sistemes d’informació; elaboració de documents administratius; 
gestió integral de l’arxiu, la manipulació, la reproducció i el trasllat dels 
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expedients i documents sobre els que treballa; registre de documents. Els 
documents i expedients podran ser físics o electrònics.  

• Realitzar tramitacions i activitats d’un procés administratiu, detectant les 
possibles incidències i gestionant la seva resolució, tot garantint la fiabilitat.  

• Realitzar tràmits, informar i resoldre consultes telefònicament i presencial 
als ciutadans o al personal de la Corporació Municipal, en el marc de les 
Competències i recursos de l’òrgan on presten servei.  

2. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de supervisió directa per 
indicar-li les prioritats o normes a seguir. 

3. Les tasques d’aquest lloc de treball s’han de desenvolupar sobre un marc de 
processos estandarditzats.  

4. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per facilitar informació i 
desenvolupar tramitacions administratives.  

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Departament de 
Relacions amb el Contribuent) 

3.2.1. Funcions 
• Dissenyar, impulsar i coordinar els serveis d'atenció al contribuent i a 

l’infractor. 
• Transmetre les directrius necessàries amb la finalitat de garantir 

l’homogeneïtat de les actuacions i la unitat de criteri. 
• Proposar les modificacions necessàries en la web de l’Institut Municipal 

d’Hisenda i de l’Ajuntament, en relació als tributs, preus públics i sancions 
gestionades per l’Institut. 

• Elaborar les instruccions necessàries pels serveis d’atenció presencial de 
l’Institut Municipal d’Hisenda i assegurar la seva adaptació per a les oficines 
d’atenció al ciutadà dels districtes i la plataforma d’atenció telefònica. 

• Elaborar anualment la proposta de Guia del contribuent. 
• Resoldre les incidències que plantegi la funció de registre i certificats. 
• Crear i mantenir els models d’impresos que s’envien als ciutadans i a les 

empreses. 
 

4. Requisits de participació 
• Pertànyer al grup C, subgrup C1 de la categoria Administrativa i subgrup C2 

de la categoria Auxiliar Administrativa. 
• Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de 

l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament 
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS). 

(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva 
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en virtut dels acords del 
Consell Municipal de 21 de desembre de 2012, de 24 de juliol de 2013 i 20 de 
desembre de 2013. 

• Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir. 

• El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, els i les candidates que es troben en una de les situacions que 
s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a l'apartat 
corresponent de la sol·licitud: 
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 

l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior. 

− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
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certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria. 

− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior. 

Els i les candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran de 
realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés. 

En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que 
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a 
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. 
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de 
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei 
actiu. 

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a ladata de la presa de possessió. 

 
5. Mèrits valorats 

Mèrits Comuns 
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts). 

Mèrits Complementaris 
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent: 

− En informació i/o tramitació de tributs municipals i en informació i atenció 
relacionada amb campanyes municipals i/o gestió de padrons,fins a 3 
punts. 

− En aplicacions informàtiques corporatives en general i/o en les aplicacions 
específiques requerides per al lloc de treball convocat, fins a 3 punts. 

2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt. 
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones 

candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori. 

4. Exercici de valoració de les competències professionals requerides per a 
l’òptim desenvolupament de les funcions del lloc de treball. 

La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la 
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals 
definides per al lloc de treball de SUPORT 4 de la família professional General (GE) 
d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM): Compromís professional, 
Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament analític, Flexibilitat i 
obertura al canvi, Autoconfiança, Rigor i organització i Comunicació i influència. 

L’exercici consistirà, com a mínim, en una entrevista individual, tot i que la 
Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes d’avaluació complementaris. 

L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts. 
 
Puntuació mínima 
− Si s'avaluen tots els apartats opcionals la puntuació mínima és d’11,5 

punts. 
− Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és 

de 9 punts. 
 

6. Junta de valoració 
President: 
− Sr. Antoni Rodríguez Sivera, Gerent de l’Institut Municipal d’Hisenda, o 

persona en qui delegui. 
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Vocals: 
− Sr. Rafael Olañeta Fernández Grande, Director de Serveis de Relacions amb 

els Contribuents i Reclamacions, o persona en qui delegui. 
− Sra. Victoria Alumà Clar, Cap del Departament de Relacions amb el 

Contribuent, o persona en qui delegui. 
− Sr. Santos Martínez Sequí, Cap de Recursos Humans, qui actua també com 

a Secretari, o persona en qui delegui. 
Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa. 
 

7. Presentació de sol·licituds 
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per 

mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a 
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae” 
electrònic. 

Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat 
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a 
qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir 
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden 
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal. 

En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació 
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació 
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal. 

Els i les candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de la 
seva sol·licitud i les dades que hi consten. 

 
8. Presa de possessió 

El personal funcionari i laboral fix que hagi obtingut nova destinació cessarà en 
el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a partir de l'endemà de la 
publicació de la resolució del concurs a la Gaseta Municipal. La presa de possessió 
en la nova destinació es durà a terme a l'endemà del cessament. 

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la data de la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. 

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la presa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta. 

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d'actiu o per causes excepcionals. 
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Lliures designacions 
 

Lliure designació 83/2015-C 
 

Convocatòria per a la provisió definitiva per lliure designació del lloc de 
treball de DIRECTOR/A 2 adscrit a la Direcció de Serveis de Secretaria 
Tècnic-Jurídica d‘Habitat Urbà de la Direcció de Serveis Jurídics i Control 
de Gestió de la Gerència d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
D’acord amb els articles 294 i 295 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 

pel que es va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, amb les bases marc que regulen la provisió de llocs de treball 
mitjançant concurs i amb el catàleg de llocs de treball aprovat als acords del 
Consell Municipal de 21 de desembre de 2012, de 24 de juliol de 2013 i de 20 de 
desembre de 2013. 

Es convoca la provisió per lliure designació del lloc de treball de DIRECTOR/A 
adscrit a la Direcció de Serveis de Secretaria Tècnic-Jurídica d‘Habitat Urbà de la 
Direcció de Serveis Jurídics i Control de Gestió de la Gerència d’Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat.  

 
1. Classificació del lloc convocat 

Denominació:  Direcció 2 (20.20.GE.10 segons catàleg vigent) 
Àmbit funcional:  Directiu 
Tipus de lloc: Direcció 
Vinculació:  Funcionària 
Subgrup d’accés:  A1  
Destinació:  Nivell 28 
Sistema de provisió: Lliure designació 
Classe de lloc: Lloc de promoció 
 

2. Esquema retributiu 
Destinació:  28 
Complement específic:  2.372,24€ mensuals segons catàleg vigent 
 

3. Descripció funcional 
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Direcció 2 de la família GE) 
3.1.1. Missió 
Exercir la direcció executiva superior de la direcció i definir d’acord amb les línies 

estratègiques de la gerència a la qual pertany, els sistemes, programes i plans 
d’acció per la prestació dels serveis del seu àmbit de responsabilitat, així com 
supervisar la seva implantació i planificar, organitzar i coordinar els recursos 
necessaris, per tal d’aconseguir l’acompliment dels objectius de la seva direcció. 

3.1.2. Funcions  
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:  
• Impulsar la implantació i el compliment dels objectius dels plans municipals, 

assignats a la Direcció. 
• Dirigir el disseny de la planificació, la coordinació, l’execució i l’avaluació 

dels programes, processos i serveis de la direcció per l’acompliment dels 
objectius marcats.  

• Dirigir i coordinar els òrgans i els recursos humans, econòmics, materials i 
tecnològics adscrits i integrar la prevenció de riscos laborals, d’acord amb el 
sistema de gestió de seguretat i salut laboral de l’Ajuntament. 

• Exercir les delegacions que li siguin atribuïdes. 
2. Integra funcions homogènies en naturalesa i objectius amb un menor grau de 

desenvolupament i/o volum de recursos associats. En qualsevol cas, en aquest 
nivell s’integra qualsevol Direcció que depengui jeràrquicament d’una altra 
Direcció. 
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3. Les tasques d’aquest lloc de treball no requereixen de supervisió i disposen de 
llibertat d’actuació. La coordinació amb la gerència, s’estableix mitjançant informes 
de gestió o a través de les reunions periòdiques establertes 

4. Les tasques d’aquest lloc de treball no es desenvolupen en un marc normatiu 
o de processos estandarditzats. Aquest lloc actua en un marc d’alta complexitat 
tècnica, de recursos i d’impacte organitzatiu. 

5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o altres direccions dins i fora de la gerència per informar-los o assistir-
los sobre els procediments, serveis i recursos de la seva competència. De la 
mateixa manera es requereix de la relació amb proveïdors externs i altres 
operadors per dur a terme el control de serveis fruit de contractes, convenis o 
altres sistemes de col·laboració. Poden representar a nivell de direcció, a la 
Corporació Municipal en les relacions amb entitats internes i externes. 

6. Aquest lloc de treball requereix d’un coneixement ampli d’un camp funcional, 
adquirit a través d’una àmplia experiència, amb coneixements específics en els 
processos i sistemàtica de treball de la Corporació Municipal i acreditar una 
experiència mínima de 3 anys en llocs de direcció o comandament a organitzacions 
públiques o privades. El lloc requereix de la competència tècnica d’una 
llicenciatura, enginyeria o arquitectura superior.  

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Direcció de 
Serveis de Secretaria Tècnic-Jurídica) 

3.2.1. Missió  
Suport jurídic als òrgans unipersonals, directius i operatius de la Gerència i a la 

relació d’aquesta amb els òrgans de govern de l’Ajuntament, especialment en els 
àmbits d’assessorament jurídic, procediment i actuació administrativa, i tramitació 
d’aquells expedients administratius específics de la Gerència. 

3.2.2. Funcions 
• Dirigir, coordinar i supervisar la resposta a les peticions d'assessorament 

jurídic plantejades per la Gerència i, en general pel conjunt de l’organització 
executiva en els àmbits materials de la seva competència. 

• Col·laborar en els procediments d’elaboració de la normativa municipal a 
petició d’altres òrgans de l’estructura executiva. 

• Assistir als serveis jurídics centrals en el suport a la defensa de la Gerència 
en procediments administratius o judicials. 

• Controlar l’homogeneïtzació i establiment de criteris uniformes, en relació 
als procediments administratius de la Gerència i elaborar propostes 
d’instruccions i protocols. 

• Impulsar i coordinar el procés de normalització d’expedients i supervisar el 
seu compliment. 

• Dirigir, coordinar i supervisar el tràmit dels expedients administratius i el 
seu trasllat a òrgans de govern. 

• Exercir les funcions en l’àmbit de la fe pública local i l’assessorament local 
preceptiu en l’àmbit de les competències de la Gerència del Sector 

• Proposar a la Gerència del Sector l'adopció d'acords en les matèries pròpies 
de les seves competències. 

• Representar a la Gerència del Sector, per delegació d'aquesta, en les 
matèries pròpies de les seves competències. 

 
4. Requisits de participació 

• Pertànyer al grup A subgrup A1 de totes les categories. 
• Ser personal funcionari/ària de carrera o laboral fix de la plantilla de 

l’Ajuntament de Barcelona o dels organismes autònoms adherits a de 
l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de 
l’Ajuntament de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana 
ni del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS). 

• El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de coneixements mitjans de llengua catalana 
(certificat C) o superior de la Direcció General de Política Lingüística, o 
equivalent. Restaran exempts d'acreditar els coneixements de llengua 
catalana en la convocatòria, els i les candidates que es troben en una de les 
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situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a 
l'apartat corresponent de la sol·licitud: 
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 

l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior. 

− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències ambels 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigita la convocatòria. 

− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior. 

Els candidats/tes que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran de 
realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (certificat C). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del 
procés.  

En cap cas no hi poden prendre part el personalfuncionari que estigui en 
suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a conseqüència d'un 
expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. Tampoc no hi poden 
prendre part el personal funcionari en situació diferent de servei actiu que no hagin 
romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei actiu.  

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria, i s'han de complir a ladata de la presa de possessió. 

 
5. Perfil del lloc: 

Es valorarà: 
− L’experiència i els coneixements relatius a les tasques descrites en l’apartat 

de les funcions. 
− La formació en les matèries relacionades amb el lloc de treball. 
− Les competències professionals requerides per a l’òptim desenvolupament 

de les funcions del lloc de treball (compromís professional, treball en equip, 
orientació a servei públic, flexibilitat i obertura al canvi, comunicació i 
influència, visió global, lideratge i desenvolupament, direcció de persones). 

 
6. Presentació de sol·licituds 

Les persones interessades podran presentar instància, acompanyada de 
“currículum vitae”, degudament documentat, al Registre General o a qualsevol dels 
registres desconcentrats de l’Ajuntament, en el termini de 15 dies hàbils a comptar 
a partir del dia següent a la publicació a la Gaseta Municipal. 

Els/les candidats/tes són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de la 
seva sol·licitud i les dades que hi consten.  

 
7. Presa de possessió 

El personal funcionari i laboral fix que hagi obtingut nova destinació cessarà en 
el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a partir de l'endemà de la 
publicació de la resolució del concurs en la Gaseta Municipal. La presa de possessió 
en la nova destinació es durà a terme l'endemà del cessament. 

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la data de publicació de la resolució esmentada a la 
Gaseta Municipal. 

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la presa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta. 
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La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d'actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan 
convocant. 

 
 

 
Lliure designació 84/20105-L 

 
Convocatòria per a la provisió definitiva per lliure designació d’un lloc de 
treball de SUPORT 3 de la família General (GE), adscrit a la Gerència 
Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans de la Gerència d’Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat 

 
D’acord amb els articles 294 i 295 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 

pel que es va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, amb l’article 22.3 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels 
empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona i amb el catàleg de llocs de treball 
aprovat als acords del Consell Municipal de 21 de desembre de 2012, 24 de juliol 
de 2013 i de 20 de desembre de 2013. 

Es convoca la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de SUPORT 3 de 
la família General (GE), adscrit a la Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis 
Urbans de la Gerència d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

 
1. Classificació del lloc convocat 

Denominació:  Suport 3 (90.30.GE.20 segons catàleg vigent) 
Àmbit funcional:  Suport 
Tipus de lloc: Suport 
Vinculació:  Funcionària 
Subgrup d’accés:  C1 i C2 
Destinació:  Nivell 18 
Sistema de provisió: Lliure designació 
Classe de lloc: Lloc de promoció 
 

2. Esquema retributiu 
Destinació:  18 (394,79 € mensuals) 
Complement específic:  667 €/mensuals segons catàleg vigent 
 

3. Descripció funcional 
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Suport 3 de la família GE) 
3.1.1. Missió 
Realitzar la gestió integral i/o verificació d’un o més processos administratius o 

donar suport directe a un comandament o directiu, en les matèries i processos que 
siguin competència de l’òrgan on presten els seus serveis, d’acord amb les 
directrius del superior i la normativa establerta per tal d’aconseguir la resolució 
prevista i l’adequat tractament d’aquests processos en termes d’eficàcia i amb la 
qualitat requerida. 

3.1.2. Funcions bàsiques 
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:  
• Executar i integrar un o més processos de naturalesa diversa i/o 

especialitzada de l’òrgan on està adscrit, controlant el seu 
desenvolupament. 

• Elaborar documentació administrativa, sobre el procés o processos sota la 
seva responsabilitat. 

• Donar suport administratiu directe a òrgans, per tal de coordinar l’actuació 
d’aquestes amb altres òrgans de la Corporació Municipal o amb altres 
entitats.  
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• Prestar serveis directes als ciutadans o al personal de la Corporació 
Municipal, sobre els processos que executa, en el marc de les Competències 
i recursos de l’òrgan on presten servei. 

• Exercir l’actuació inspectora, si correspon a l’òrgan on presten els seus 
serveis.  

2. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la supervisió d’un superior 
sobre el desenvolupament dels processos per tal de validar l’alineament de la seva 
tasca als resultats. 

3. El lloc requereix autonomia per prioritzar processos i tasques i permet escollir 
o proposar alternatives dins les directrius fixades. 

4. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de l’actuació sobre un marc 
normatiu i/o de processos estandarditzats, dins de l’òrgan on presten els seus 
serveis. 

5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los 
sobre els procediments, criteris, serveis i recursos que estan sota la seva 
responsabilitat.  

6. Aquest lloc de treball requereix d’amplis coneixements sobre els processos 
administratius que li són assignats. 

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Gerència Adjunta 
de Medi Ambient i Serveis Urbans) 

3.2.1. Missió. 
Gestiona amb criteris de qualitat i sostenibilitat la prestació dels serveis urbans i 

el manteniment de l’entorn. Lidera els compromisos de millora del medi ambient i 
de lluita contra el canvi climàtic, per a una qualitat de vida sostenible de la 
ciutadania. 

3.2.2. Funcions. 
• Dissenyar les línies estratègiques per a la consecució dels objectius de la 

Gerència, i elevació a les Comissions del Consell Municipal per a la seva 
aprovació. 

• Dirigir, coordinar i planificar les actuacions de la Gerència per a 
l'acompliment del Pla d'Actuació Municipal. 

• Dirigir els recursos personals, econòmics, materials i tecnològics assignats a 
la Gerència. 

• Exercir les facultats delegades per l'Alcalde referents a actes, decisoris i 
resolutoris en matèria de gestió i administració econòmica i de personal i, si 
s'escau, exercir les eventuals delegacions que puguin fer els òrgans de 
govern municipal. 

• Proposar als òrgans de govern municipal l'adopció d'acords en les matèries 
pròpies de les seves competències. 

• Representar a la Gerència Municipal, per delegació d'aquesta, en les 
actuacions pròpies de les seves competències. 

 
4. Requisits de participació 

• Pertànyer al grup C subgrups C1 i subgrup C2 de les categories 
Administrativa i Auxiliar administrativa. 

• Ser personal funcionari/ària de carrera (*) de la plantilla de l’Ajuntament de 
Barcelona o dels organismes autònomsadherits a de l’Acord regulador de les 
condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona, i 
no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei de Prevenció i 
Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS). 

(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva 
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en virtut dels acords del 
Consell Municipal de 21 de desembre de 2012,24 de juliol de 2013 i de 20 de 
desembre de 2013.  

• El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
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exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, els i les candidates que es troben en una de les situacions que 
s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a l'apartat 
corresponent de la sol·licitud: 
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 

l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior. 

− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria. 

− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior. 

Els i les candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran de 
realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés.  

En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que 
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a 
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. 
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de 
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei 
actiu. 

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió. 

 
5. Perfil del lloc: 

Es valorarà: 
− L’experiència i els coneixements relatius a les funcions bàsiques del lloc de 

treball. 
− La formació en les matèries relacionades amb el lloc de treball. 
− Les competències professionals requerides per a l’òptim desenvolupament de 

les funcions del lloc de treball (compromís professional, treball en equip, 
orientació a servei públic, pensament analític, flexibilitat i obertura al canvi, 
autoconfiança, rigor i organització, comunicació i influència i 
confidencialitat). 

 
6. Presentació de sol·licituds 

Les persones interessades podran presentar instància, acompanyada de 
“currículum vitae”, degudament documentat, al Registre General o a qualsevol dels 
registres desconcentrats de l’Ajuntament, en el termini de 15 dies hàbils a comptar 
a partir del dia següent a la publicació a la Gaseta Municipal. 

Els/les candidats/tes són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de la 
seva sol·licitud i les dades que hi consten. 

 
7. Presa de possessió 

El personal funcionari i laboral fix que hagi obtingut nova destinació cessarà en 
el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a partir de l'endemà de la 
publicació de la resolució del concurs en la Gaseta Municipal. La presa de possessió 
en la nova destinació es durà a terme l'endemà del cessament. 

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la data de publicació de la resolució esmentada a la 
Gaseta Municipal. 

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
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Municipal del mes, la presa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta. 

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d'actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan 
convocant. 

 
 

 
Lliure designació 85/2015-L 

 
Convocatòria per a la provisió definitiva per lliure designació d’un lloc de 
treball de CAP DE DEPARTAMENT 1 de la família general (ge), adscrit al 
Departament d’Obres i Manteniment de la Direcció de Serveis de Llicències 
i Espai Públic de la Gerència del Districte d’Horta-Guinardó 

 
D’acord amb els articles 294 i 295 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 

pel que es va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, amb les bases marc que regulen la provisió de llocs de treball 
mitjançant concurs, amb l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de 
treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona i amb el catàleg de llocs 
de treball aprovat als acords del Consell Municipal de 21 de desembre de 2012, de 
24 de juliol de 2013 i de 20 de desembre de 2013. 

Es convoca la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de CAP DE 
DEPARTAMENT 1 de la família General (GE),adscrit al Departament d’Obres i 
Manteniment de la Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic de la Gerència 
del Districte d’Horta-Guinardó 

 
1. Classificació del lloc convocat 

Denominació:  Cap de Departament 1 (40.10.GE.10 segons catàleg 
vigent) 

Àmbit funcional:  Comandament 
Tipus de lloc: Cap de Departament 
Vinculació:  Funcionarial 
Subgrup d’accés:  A1 i A2 
Destinació:  Nivell 26 
Sistema de provisió: Lliure designació 
Classe de lloc: Lloc de promoció 
 

2. Esquema retributiu 
Destinació:  26 (698,20 € mensuals) 
Complement específic:  1.317 € mensuals, segons catàleg vigent 
 

3. Descripció funcional 
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Cap de Departament 1) 
3.1.1. Missió 
Dirigir els serveis, sistemes, programes i recursos del departament, d’acord amb 

els objectius, directrius i planificació de la gerència o direcció a la que pertany, per 
tal d’assolir i integrar els resultats esperats amb la qualitat, eficàcia i eficiència 
requerida. Aquest lloc actua en un marc d’alta complexitat tècnica, de recursos i 
d’impacte organitzatiu. 

3.1.2. Funcions bàsiques 
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:  
• Dirigir la planificació, coordinació, execució i control dels programes, 

processos i serveis del seu departament en funció dels resultats esperats. 
• Dirigir els recursos humans, econòmics, materials i tecnològics adscrits, en 

funció dels resultats esperats i integrar la prevenció de riscos laborals, 
d’acord amb el sistema de gestió de seguretat i salut laboral de 
l’Ajuntament. 
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• Determinar els protocols, paràmetres tècnics, circuits i procediments per a 
la realització dels objectius assenyalats i/o dels serveis prestats, la seva 
coordinació i control de les prestacions. 

• Exercir les delegacions que li siguin atribuïdes. 
2. Integra més d’un àmbit funcional servei de naturalesa i objectius homogenis. 

Actua en un pla tàctic, dins de les polítiques o objectius específics clarament 
definits.  

3. Les tasques d’aquest lloc de treball no requereixen de supervisió i disposen de 
llibertat d’actuació. La coordinació amb la gerència / direcció, s’estableix 
mitjançant informes de gestió o a través de les reunions periòdiques establertes 

4. Les tasques d’aquest lloc de treball no es desenvolupen necessàriament en un 
marc normatiu o de processos estandarditzats. En cas d’existir, requereixen de la 
seva interpretació. Aquest lloc actua en un marc d’alta complexitat tècnica, de 
recursos i d’impacte organitzatiu,  

5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los 
sobre els procediments, serveis i recursos que siguin competència de l’òrgan on 
presten els seus serveis. De la mateixa manera es requereix de la relació amb 
proveïdors externs i altres operadors per dur a terme el control de serveis fruit de 
contractes, convenis o altres sistemes de col·laboració. Poden representar 
tècnicament a la Corporació Municipal en les relacions amb entitats internes i 
externes. 

6. Aquest lloc de treball requereix de coneixements d’un camp tècnic o 
especialitzat ampli, adquirit a través de l’experiència en el seu camp 
d’especialització i de la competència tècnica d’una llicenciatura, enginyeria o 
arquitectura superior o mitjana, amb coneixements específics en els processos i 
sistemàtica de treball de la Corporació Municipal. El lloc requereix de competència 
directiva per al comandament del personal. 

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Departament 
d’Obres i Manteniment) 

3.2.1. Funcions  
• Planificació, coordinació, supervisió i seguiment d’actuacions en el territori 

dels diferents operadors municipals en l’àmbit d’urbanisme, habitatge, 
manteniment, medi ambient i mobilitat. 

• Supervisió i seguiment d’actuacions en el territori d’operadors no municipals 
públics o privats en l’espai públic . 

• Impuls de projectes i obres pròpies del districte. 
• Responsable del planejament urbanístic del districte i elaboració d’informes 

preceptius en coordinació amb el Departament de Llicències i Inspecció. 
• Responsable de la planificació i execució del manteniment correctiu i 

preventiu de la via pública, edificis i equipaments. 
• Gestió del sòl: estudi, proposta i execució si s’escau, de compres i 

expropiacions de sòl dins de l’àmbit del districte 
• Control i supervisió de l’acció companyies de serveis en el territori, d’acord 

amb els criteris establerts per el Comitè d’Obres de la Ciutat. 
• Dinamització i impuls tècnic dels òrgans de participació vinculats a aquest 

àmbit en coordinació amb la Direcció de Serveis de Promoció, Participació i 
Prevenció. 

• Assoliment dels objectius i compromisos adoptats pels plans municipals i del 
Districte en l’àmbit de les seves competències. 

• Gestió i supervisió dels contractes amb empreses dins del seu àmbit 
d’actuació. 

• Direcció dels recursos humans i materials assignats. 
• Integració de la prevenció de riscos laborals dins de l’àmbit del seu 

departament, vetllant per al compliment de la normativa i procediments 
establerts en aquesta matèria. 

• Aplicació dels criteris funcionals definits pels sectors de referència. 
• Totes aquelles que li siguin atribuïdes per la Direcció en el compliment de 

les seves funcions. 
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4. Requisits de participació 
• Pertànyer al grup A, subgrup A1 (totes les categories) o bé pertànyer al 

grup A, subgrup A2 (totes les categories). 
• Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de 

l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament 
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS). 

(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva 
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en virtut dels acords del 
Consell Municipal de 21 de desembre de 2012, de 24 de juliol de 2013 i de 20 de 
desembre de 2013.  

• El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, els i les candidates que es troben en una de les situacions que 
s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a l'apartat 
corresponent de la sol·licitud: 
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 

l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior. 

− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències ambels 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigita la convocatòria. 

− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior. 

Els i les candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran de 
realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés.  

En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que 
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a 
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. 
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de 
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei 
actiu. 

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a ladata de la presa de possessió. 

 
5. Perfil del lloc: 

Es valorarà: 
− L’experiència i els coneixements relatius a la missió i a les funcions bàsiques 

del lloc de treball. 
− La formació en les matèries relacionades amb el lloc de treball. 
− Les competències professionals requerides per a l’òptim desenvolupament de 

les funcions del lloc de treball (compromís professional, treball en equip, 
orientació a servei públic, flexibilitat i obertura al canvi, comunicació i 
influència, visió global, lideratge i desenvolupament i direcció de persones). 

 
6. Presentació de sol·licituds 

Les persones interessades podran presentar instància, acompanyada de 
“currículum vitae”, degudament documentat, al Registre General o a qualsevol dels 
registres desconcentrats de l’Ajuntament, en el termini de 15 dies hàbils a comptar 
a partir del dia següent a la publicació a la Gaseta Municipal. 
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Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de 
la seva sol·licitud i les dades que hi consten.  

 
7. Presa de possessió 

El personal funcionari i laboral fix que hagi obtingut nova destinació cessarà en 
el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a partir de l'endemà de la 
publicació de la resolució del concurs en la Gaseta Municipal. La presa de possessió 
en la nova destinació es durà a terme l'endemà del cessament. 

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la data de publicació de la resolució esmentada a la 
Gaseta Municipal. 

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la presa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta. 

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d'actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan 
convocant. 

 
 

 
Lliure designació 86/2015-L 

 
Convocatòria per a la provisió definitiva per lliure designació d’un lloc de 
treball de SUPORT 3 de la família General (GE), adscrit a la Gerència del 
Districte de Sant Andreu. 

 
D’acord amb els articles 294 i 295 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 

pel que es va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, amb l’article 22.3 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels 
empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona i amb el catàleg de llocs de treball 
aprovat als acords del Consell Municipal de 21 de desembre de 2012, 24 de juliol 
de 2013 i de 20 de desembre de 2013. 

Es convoca la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de SUPORT 3 de 
la família General (GE), adscrit a la Gerència de Sant Andreu. 

 
1. Classificació del lloc convocat 

Denominació:  Suport 3 (90.30.GE.20 segons catàleg vigent) 
Àmbit funcional:  Suport 
Tipus de lloc: Suport 
Vinculació:  Funcionària 
Subgrup d’accés:  C1 i C2 
Destinació:  Nivell 18 
Sistema de provisió: Lliure designació 
Classe de lloc: Lloc de promoció 
 

2. Esquema retributiu 
Destinació:  18 (394,79 € mensuals) 
Complement específic:  667 €/mensuals segons catàleg vigent 
 

3. Descripció funcional 
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Suport 3 de la família GE) 
3.1.1. Missió 
Realitzar la gestió integral i/o verificació d’un o més processos administratius o 

donar suport directe a un comandament o directiu, en les matèries i processos que 
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siguin competència de l’òrgan on presten els seus serveis, d’acord amb les 
directrius del superior i la normativa establerta per tal d’aconseguir la resolució 
prevista i l’adequat tractament d’aquests processos en termes d’eficàcia i amb la 
qualitat requerida. 

3.1.2. Funcions bàsiques 
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:  
• Executar i integrar un o més processos de naturalesa diversa i/o 

especialitzada de l’òrgan on està adscrit, controlant el seu 
desenvolupament. 

• Elaborar documentació administrativa, sobre el procés o processos sota la 
seva responsabilitat. 

• Donar suport administratiu directe a òrgans, per tal de coordinar l’actuació 
d’aquestes amb altres òrgans de la Corporació Municipal o amb altres 
entitats.  

• Prestar serveis directes als ciutadans o al personal de la Corporació 
Municipal, sobre els processos que executa, en el marc de les Competències 
i recursos de l’òrgan on presten servei. 

• Exercir l’actuació inspectora, si correspon a l’òrgan on presten els seus 
serveis.  

2. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la supervisió d’un superior 
sobre el desenvolupament dels processos per tal de validar l’alineament de la seva 
tasca als resultats. 

3. El lloc requereix autonomia per prioritzar processos i tasques i permet escollir 
o proposar alternatives dins les directrius fixades. 

4. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de l’actuació sobre un marc 
normatiu i/o de processos estandarditzats, dins de l’òrgan on presten els seus 
serveis. 

5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los 
sobre els procediments, criteris, serveis i recursos que estan sota la seva 
responsabilitat.  

6. Aquest lloc de treball requereix d’amplis coneixements sobre els processos 
administratius que li són assignats. 

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Gerència Districte 
Sant Andreu) 

3.2.1. Missió. 
Exercir la direcció executiva superior del Districte, i la coordinació amb els 

òrgans municipals i d’altres institucions pel desenvolupament de les seves 
funcions. 

3.2.2. Funcions. 
• És el responsable, dins de l’estructura executiva, de que els serveis prestats 

als ciutadans en el Districte per part de l’Ajuntament responguin a les seves 
necessitats i es prestin de manera eficaç i eficient. 

• Disseny de les línies estratègiques del territori, d’acord amb les directrius 
polítiques. 

• Direcció superior de la planificació, organització i prestació dels serveis 
públics al Districte, i participació en la planificació de ciutat per garantir 
l’acompliment dels objectius definits pel Govern Municipal. 

• Direcció de la Taula de policia administrativa. 
• Avaluació i seguiment de l’execució dels plans municipals del Districte, del 

desenvolupament dels recursos invertits i de les accions destinades a 
l’acompliment dels objectius municipals per part de l’Ajuntament. 

• Garantia de l’acompliment dels acords de nivell de servei dels Sectors al 
territori. 

• Exercici de les competències que li siguin delegades pels òrgans de govern 
municipals. 

• Responsable superior dels recursos humans, materials i de l’execució i 
supervisió del pressupost i la inversió del Districte. 

• Responsable d’integrar la prevenció de riscos laborals en l’àmbit del districte 
i de garantir la implementació de les mesures preventives definides. 
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• Fixació i avaluació dels objectius de les Direccions del Districte. Avaluació i 
control de les operacions i dels resultats obtinguts per les Direccions. 

• Totes aquelles que li siguin atribuïdes per la Gerència Municipal en el 
compliment de les seves funcions. 

 
5. Requisits de participació 

• Pertànyer al grup C subgrups C1 i subgrup C2 de les categories 
Administrativa i Auxiliar administrativa. 

• Ser personal funcionari/ària de carrera (*) de la plantilla de l’Ajuntament de 
Barcelona o dels organismes autònoms adherits a de l’Acord regulador de 
les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de 
Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei de 
Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS). 

(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva 
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en virtut dels acords del 
Consell Municipal de 21 de desembre de 2012,24 de juliol de 2013 i de 20 de 
desembre de 2013.  

• El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, els i les candidates que es troben en una de les situacions que 
s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a l'apartat 
corresponent de la sol·licitud: 
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 

l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior. 

− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigita la convocatòria. 

− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior. 

− Els i les candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, 
hauran de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana 
equivalent al nivell requerit (C1). La no superació d’aquesta prova 
comportarà l’exclusió del procés.  

En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que 
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a 
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. 
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de 
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei 
actiu. 

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a ladata de la presa de possessió. 

 
5. Perfil del lloc: 

Es valorarà: 
− L’experiència i els coneixements relatiusa les funcions bàsiques del lloc de 

treball. 
− La formació en les matèries relacionades amb el lloc de treball. 
− Les competències professionals requerides per a l’òptim desenvolupament de 

les funcions del lloc de treball (compromís professional, treball en equip, 
orientació a servei públic, pensament analític, flexibilitat i obertura al canvi, 
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autoconfiança, rigor i organització, comunicació i influència i 
confidencialitat). 

 
6. Presentació de sol·licituds 

Les persones interessades podran presentar instància, acompanyada de 
“currículum vitae”, degudament documentat, al Registre General o a qualsevol dels 
registres desconcentrats de l’Ajuntament, en el termini de 15 dies hàbils a comptar 
a partir del dia següent a la publicació a la Gaseta Municipal. 

Els/les candidats/tes són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de la 
seva sol·licitud i les dades que hi consten. 

 
7. Presa de possessió 

El personal funcionari i laboral fix que hagi obtingut nova destinació cessarà en 
el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a partir de l'endemà de la 
publicació de la resolució del concurs en la Gaseta Municipal. La presa de possessió 
en la nova destinació es durà a terme l'endemà del cessament. 

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la data de publicació de la resolució esmentada a la 
Gaseta Municipal. 

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la presa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta. 

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d'actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan 
convocant. 

 
 

 
Lliure designació 87/2015-L 

 
Convocatòria per a la provisió definitiva per lliure designació d’un lloc de 
treball de SUPORT 3 de la família General (GE), adscrit a la Gerència del 
Districte de Sants-Montjuïc.  

 
D’acord amb els articles 294 i 295 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 

pel que es va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, amb l’article 22.3 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels 
empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona i amb el catàleg de llocs de treball 
aprovat als acords del Consell Municipal de 21 de desembre de 2012, 24 de juliol 
de 2013 i de 20 de desembre de 2013. 

Es convoca la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de SUPORT 3 de 
la família General (GE), adscrit a la Gerència de Sants-Montjuïc. 

 
1. Classificació del lloc convocat 

Denominació:  Suport 3 (90.30.GE.20 segons catàleg vigent) 
Àmbit funcional:  Suport 
Tipus de lloc: Suport 
Vinculació:  Funcionària 
Subgrup d’accés:  C1 i C2 
Destinació:  Nivell 18 
Sistema de provisió: Lliure designació 
Classe de lloc: Lloc de promoció 
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2. Esquema retributiu 
Destinació:  18 (394,79 € mensuals) 
Complement específic:  667 €/mensuals segons catàleg vigent 
 

3. Descripció funcional 
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Suport 3 de la família GE) 
3.1.1. Missió 
Realitzar la gestió integral i/o verificació d’un o més processos administratius o 

donar suport directe a un comandament o directiu, en les matèries i processos que 
siguin competència de l’òrgan on presten els seus serveis, d’acord amb les 
directrius del superior i la normativa establerta per tal d’aconseguir la resolució 
prevista i l’adequat tractament d’aquests processos en termes d’eficàcia i amb la 
qualitat requerida. 

3.1.2. Funcions bàsiques 
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:  
• Executar i integrar un o més processos de naturalesa diversa i/o 

especialitzada de l’òrgan on està adscrit, controlant el seu 
desenvolupament. 

• Elaborar documentació administrativa, sobre el procés o processos sota la 
seva responsabilitat. 

• Donar suport administratiu directe a òrgans, per tal de coordinar l’actuació 
d’aquestes amb altres òrgans de la Corporació Municipal o amb altres 
entitats.  

• Prestar serveis directes als ciutadans o al personal de la Corporació 
Municipal, sobre els processos que executa, en el marc de les Competències 
i recursos de l’òrgan on presten servei. 

• Exercir l’actuació inspectora, si correspon a l’òrgan on presten els seus 
serveis.  

2. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la supervisió d’un superior 
sobre el desenvolupament dels processos per tal de validar l’alineament de la seva 
tasca als resultats. 

3. El lloc requereix autonomia per prioritzar processos i tasques i permet escollir 
o proposar alternatives dins les directrius fixades. 

4. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de l’actuació sobre un marc 
normatiu i/o de processos estandarditzats, dins de l’òrgan on presten els seus 
serveis. 

5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los 
sobre els procediments, criteris, serveis i recursos que estan sota la seva 
responsabilitat.  

6. Aquest lloc de treball requereix d’amplis coneixements sobre els processos 
administratius que li són assignats. 

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Gerència Districte 
Sants-Montjuïc) 

3.2.1. Missió. 
Exercir la direcció executiva superior del Districte, i la coordinació amb els 

òrgans municipals i d’altres institucions pel desenvolupament de les seves 
funcions. 

3.2.2. Funcions. 
• És el responsable, dins de l’estructura executiva, de que els serveis prestats 

als ciutadans en el Districte per part de l’Ajuntament responguin a les seves 
necessitats i es prestin de manera eficaç i eficient. 

• Disseny de les línies estratègiques del territori, d’acord amb les directrius 
polítiques. 

• Direcció superior de la planificació, organització i prestació dels serveis 
públics al Districte, i participació en la planificació de ciutat per garantir 
l’acompliment dels objectius definits pel Govern Municipal. 

• Direcció de la Taula de policia administrativa. 
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• Avaluació i seguiment de l’execució dels plans municipals del Districte, del 
desenvolupament dels recursos invertits i de les accions destinades a 
l’acompliment dels objectius municipals per part de l’Ajuntament. 

• Garantia de l’acompliment dels acords de nivell de servei dels Sectors al 
territori. 

• Exercici de les competències que li siguin delegades pels òrgans de govern 
municipals. 

• Responsable superior dels recursos humans, materials i de l’execució i 
supervisió del pressupost i la inversió del Districte. 

• Responsable d’integrar la prevenció de riscos laborals en l’àmbit del districte 
i de garantir la implementació de les mesures preventives definides. 

• Fixació i avaluació dels objectius de les Direccions del Districte. Avaluació i 
control de les operacions i dels resultats obtinguts per les Direccions. 

• Totes aquelles que li siguin atribuïdes per la Gerència Municipal en el 
compliment de les seves funcions. 

 
4. Requisits de participació 

• Pertànyer al grup C subgrups C1 i subgrup C2 de les categories 
Administrativa i Auxiliar administrativa. 

• Ser personal funcionari/ària de carrera (*) de la plantilla de l’Ajuntament de 
Barcelona o dels organismes autònomsadherits a de l’Acord regulador de les 
condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona, i 
no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei de Prevenció i 
Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS). 

(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva 
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en virtut dels acords del 
Consell Municipal de 21 de desembre de 2012,24 de juliol de 2013 i de 20 de 
desembre de 2013.  

• El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, els i les candidates que es troben en una de les situacions que 
s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a l'apartat 
corresponent de la sol·licitud: 
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 

l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior. 

− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències ambels 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigita la convocatòria. 

− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior. 

Els i les candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran de 
realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés.  

En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que 
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a 
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. 
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de 
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei 
actiu. 

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a ladata de la presa de possessió. 
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5. Perfil del lloc: 

Es valorarà: 
− L’experiència i els coneixements relatius a les funcions bàsiques del lloc de 

treball. 
− La formació en les matèries relacionades amb el lloc de treball. 
− Les competències professionals requerides per a l’òptim desenvolupament 

de les funcions del lloc de treball (compromís professional, treball en equip, 
orientació a servei públic, pensament analític, flexibilitat i obertura al canvi, 
autoconfiança, rigor i organització, comunicació i influència i 
confidencialitat). 

 
6. Presentació de sol·licituds 

Les persones interessades podran presentar instància, acompanyada de 
“currículum vitae”, degudament documentat, al Registre General o a qualsevol dels 
registres desconcentrats de l’Ajuntament, en el termini de 15 dies hàbils a comptar 
a partir del dia següent a la publicació a la Gaseta Municipal. 

Els/les candidats/tes són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de la 
seva sol·licitud i les dades que hi consten. 

 
7. Presa de possessió 

El personal funcionari i laboral fix que hagi obtingut nova destinació cessarà en 
el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a partir de l'endemà de la 
publicació de la resolució del concurs en la Gaseta Municipal. La presa de possessió 
en la nova destinació es durà a terme l'endemà del cessament. 

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la data de publicació de la resolució esmentada a la 
Gaseta Municipal. 

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la presa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta. 

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d'actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan 
convocant. 
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Nomenaments 
 

Concurs interadministratiu 
 
El Gerent de Recursos Humans i Organització, en data 9 de setembre de 2015,  
ha adoptat la següent resolució: 
Nomenar la Sra. Meritxell SAEZ SELLARES (mat. 50857) de la categoria TM 

Educació Social, subgrup A2, en el lloc de Gestor/a de Projectes 2, de la família 
General, codi 70.20.GE.10, amb complement de destinació de nivell 24, i adscrit a 
la Direcció del Programa de Drets Civils de la Direcció de Serveis d’Equitat Social i 
Salut de la Direcció Executiva de Qualitat de Vida i Igualtat de la Gerència de 
Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de l’Ajuntament de Barcelona, per haver 
superat la convocatòria interadministrativa de provisió mitjançant concurs de 
mèrits núm. 380/2015 publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
núm. 6855, de 21 d’abril de 2015, de conformitat amb l’art. 294 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, en relació amb a l’article 22.3 del vigent Acord de 
Condicions de Treball comunes dels empleats públics de l’Ajuntament de 
Barcelona; així com als articles 110.1.b) i 120.1 del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel que s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 

Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència i Règim 
Interior. 

 
 
 
Concursos 
 

El Gerent de Recursos Humans i Organització, en data 10 de setembre de 2015, 
ha adoptat la següent resolució: 

Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 
número 28/2015-C: 

el senyor Josep REDONDO LAPORTA (mat. 16026), de la categoria 
Administrativa i subgrup C1, per ocupar un lloc de treball de Cap Secció 2 de la 
família General, codi 50.20.GE.10, amb complement de destinació de nivell 22, i 
adscrit al Grup de Serveis de Suport del Departament de Recursos Humans de la 
Direcció de Serveis Generals de la Gerència de Recursos. 

Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència i Règim 
Interior. 
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ANUNCIS 

Altres anuncis  
 

Districte de Sant Andreu 
 

Expedient: 9BD 2015/094  
 
La Gerent del Districte de Sant Andreu, en data 4 d’agost de 2015, ha adoptat la 

següent Resolució,  
Aprovar el Projecte bàsic i executiu d'adequació i millora de les instal·lacions 

existents del CD Trinitat Vella al carrer Via Bàrcino 96, al districte de Sant Andreu 
de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic Jurídic que 
consta dins l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, 
per un import de 130.820,84 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) 
inclòs, d'acord amb allò que preveu l'article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de 
Catalunya; publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de la Província (BOPB), a la 
Gaseta Municipal i al Taulell d'Anuncis de l'Ajuntament; i encarregar a la Societat 
Municipal BIMSA la gestió de l'actuació.  

Contra aquesta Resolució es pot interposar recurs d’alçada davant l’Alcaldia, en 
el termini d’un mes comptat des del dia següent al de la recepció de la present 
notificació. 

 
Barcelona, 31 d’agost de 2015. El secretari delegat, Josep M. Medrano Molina. 
 

* * * 
 

BIMSA 
 
Exp. 8BD2014/223 
 
La Comissió de Govern, en sessió del dia 29-07-2015, adoptà el següent acord: 
 
Aprovar definitivament el Projecte executiu, estudi de seguretat i salut i 

memòria ambiental de la reurbanització del carrer Alella, al Districte de Nou Barris, 
d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a 
l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un 
pressupost de 615.218,76 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, 
d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de 
Catalunya; publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i encarregar a 
la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha adoptat, en el termini d’un 
mes comptat des del dia següent al de la recepció de la present notificació, o es 
pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat del 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de 
la present notificació. 

El recurs potestatiu de reposició s’haurà de resoldre i notificar en el termini d’un 
mes. El termini per interposar recurs contenciós administratiu serà de dos mesos 
comptats des del dia següent de la recepció de la notificació de l’acte exprés. 
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Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s’entendrà 
produïda un cop transcorregut un mes comptat des de l’endemà a la seva 
interposició sense que s’hagi resolt expressament, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent 
al que s’hagi produït la desestimació tàcita. 

També, es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient. 
 
Barcelona, 1 de setembre de 2015, El secretari general, Jordi Cases i Pallarès. 
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