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COMISSIÓ DE GOVERN 

Actes 
 
Acta de la sessió del 16 de setembre de 2015, aprovada el 23 de setembre 
de 2015 
 

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

dia 16 de setembre de 2015 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, 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. 

Excusen la seva absència l’Ilm. Sr. Tinent d’Alcalde Gerardo Pisarello Prados. 
També hi és present el Gerent Municipal, Sr. Jordi Martí Grau.  
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les deu 

hores. 
Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 9 de setembre de 

2015, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i 
s'aprova. 

 
 

I) INFORMACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 
 
Es delibera, primerament, sobre el projecte d'ordre del dia preparat per a la 

propera sessió del Plenari del Consell Municipal estructurat de la manera següent 
com a conseqüència de l'entrada en vigor del Reglament Orgànic Municipal: 

 
A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 
B) Part Informativa 

 
a) Despatx d'ofici 
b) Mesures de govern 
c) Informes 

 
C) Part Decisòria / Executiva 

 
Ratificacions 
 
b) Propostes d'acord 
 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 
 
1. Sol·licitar l’ampliació a 120 mesos del termini per reintegrar les quantitats 

pendents de la liquidació negativa de la Participació en els Ingressos de l’Estat 
(PIE) corresponent a l’exercici 2013, de conformitat amb la Disposició addicional 
desena del RDL 17/2014, de 26 de desembre, que sota l’epígraf “Régimen especial 
de reintegros de los saldos deudores resultantes a cargo de las Entidades Locales 
en la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado del año 2013”, 
estableix que les entitats locals a les que s’aplica l’ampliació del període de 
reintegrament dels saldos deutors resultants a càrrec de les Entitats locals en la 
liquidació definitiva de la participació en tributs de l’Estat de l’any 2013, regulada 
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en l’article 72 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015, 
podran ampliar en 120 mensualitats aquell període, segons les normes contingudes 
en la mencionada disposició. 

 
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 
2. Nomenar, a proposta de l'alcaldessa, el/la president/a, el/la vicepresident/a, i 

designar els membres de la Comissió no permanent d'estudi de la candidatura 
olímpica i paralímpica dels Jocs d'Hivern Barcelona-Pirineus. 

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

 
3. Incoar expedient per a la delimitació del terme municipal de Barcelona en 

relació als termes municipals limítrofs de l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de 
Llobregat, Sant Cugat del Vallès i Sant Adrià del Besòs, amb motiu de clarificar 
qualsevol disfuncionalitat territorial i a l’objecte d’una acurada fixació de les línies 
dels respectius termes municipals afectats en el marc de l’execució del Mapa 
Municipal de Catalunya; constituir la Comissió de Delimitació Territorial de 
l’Ajuntament de Barcelona, que estarà integrada pels següents membres: l’Excma. 
Sra. Ada Colau i Ballano (Alcaldessa), l’Il·lm. Sr. Gerardo Pisarello i Prados (Tinent 
d’Alcalde de Treball, Economia i Planificació Estratègica), l’Il·lma. Sra. Janet Sanz i 
Cid (Tinent d’Alcalde d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat), Il·ltre. Sr. Jordi Cases i 
Pallarès (Secretari General de la Corporació), i el Sr. Lluís Sanz Marco (Director 
d’Informació de Base i Cartografia); notificar el present acord als Ajuntaments 
afectats i al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat 
de Catalunya; i, facultar a l’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions 
encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord, així com per 
efectuar, mitjançant decret, les delegacions que consideri adients. 

 
4. Ratificar el decret de l'Alcaldia, de 14 d'agost de 2015, que designa la 

Comissió encarregada d'efectuar el sorteig entre els electors per al nomenament 
de Presidents i Vocals que hauran de constituir les Meses Electorals, formada pel 
Director de Informació de Base i Cartografia de l'Institut Municipal d'Informàtica, 
senyor Lluís Sanz i Marco, el Cap de Departament de Població de l’esmentat 
Institut, senyor Josep F. Olivé i Figa, la Responsable de Gestió del Padró, senyora 
Alicia Aira Castro, i actuant com a Secretari l'Im. Secretari General de 
l'Ajuntament, o persona en qui delegui, i FIXA el dia 29 d’agost a les 9,30 hores a 
la Sala Lluís Companys d’aquest Ajuntament (Edifici Novíssim, 1ª Planta), per a la 
celebració de l'esmentat sorteig. 

 
5. Adoptar, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament com a 

soci únic de la Societat Barcelona Cicle de l’Aigua, SA, els acords següents: Primer. 
Designar l'Ima. Sra. Francina Vila i Valls membre del Consell d'Administració de la 
Societat Barcelona Cicle de l’Aigua, SA en substitució de l’Im. Sr. Antoni Vives i 
Tomàs. Segon. Establir que el termini de designació de la consellera que es 
nomena serà l'establert en els respectius estatuts, sens perjudici de la renovació 
que fos procedent en el canvi de mandat consistorial. Tercer. Facultar 
indistintament el President i el Secretari del Consell d'Administració per 
comparèixer davant notari i elevar a escriptura pública el nomenament anterior, 
com també per complir els tràmits necessaris per a la seva inscripció en el Registre 
Mercantil i també la correcció d'errors materials en cas necessari. 

 
6. Ratificar el decret de l’Alcaldia, de 7 de setembre de 2015, que atorga, vistos 

els informes que obren a l’expedient, la concessió de la medalla d’Honor al 
sofriment en la categoria d’argent a l’agent de la Guàrdia urbana de Barcelona, 
núm. 16999, per complir els requisits establerts a l’article 3 del Reglament 
d’Honors i Recompenses dels membres de la Guàrdia Urbana i del Servei d’Extinció 
d’Incendis i Salvament aprovat pel Consell Plenari de 17 de setembre de 1976, 
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amb els efectes econòmics que s’estableixen en l’apartat 1 de l’article 5 de 
l’esmentat Reglament. 

 
7. Ratificar el Decret de l’Alcaldia, de 7 de setembre de 2015, que atorga, vistos 

els informes que obren a l’expedient, la concessió de la medalla d’Honor al 
sofriment en la categoria d’argent a l’agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, 
núm. 23123, per complir els requisits establerts a l’article 3 del Reglament 
d’Honors i Recompenses dels membres de la Guàrdia Urbana i del Servei d’Extinció 
d’Incendis i Salvament aprovat pel Consell Plenari de 17 de setembre de 1976, 
amb els efectes econòmics que s’estableixen en l’apartat 1 de l’article 5 de 
l’esmentat Reglament. 

 
8. Ratificar el Decret de l’Alcaldia de 7 de setembre de 2015, que atorga, vistos 

els informes que obren a l’expedient, la concessió de la medalla d’Honor al 
sofriment en la categoria de bronze a l’agent de la Guàrdia urbana de Barcelona, 
núm. 27091, per complir els requisits establerts a l’article 3 del Reglament 
d’Honors i Recompenses dels membres de la Guàrdia Urbana i del Servei d’Extinció 
d’Incendis i Salvament aprovat pel Consell Plenari de 17 de setembre de 1976, 
amb els efectes econòmics que s’estableixen en l’apartat 1 de l’article 5 de 
l’esmentat Reglament. 

 
9. Ratificar el decret de l’Alcaldia, de 7 de setembre de 2015, que atorga la 

medalla d’Honor al Mèrit als membres de la Guàrdia Urbana que figuren en les 
relacions adjuntes, en les categories d’argent i bronze per haver prestat serveis 
sense interrupció durant 35 o 25 anys, sense cap nota desfavorable en els seus 
expedients personals; produint la concessió de la medalla en la categoria d’argent 
el beneficis establerts a l’article 5 del Reglament d’Honors i Recompenses dels 
membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis, de 17 de 
setembre de 1976. 

 
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
10. Aprovar l’expedient 624/15 de reconeixement de crèdit per un import de 

154.173,00 euros, atesa la necessitat d’efectuar el pagament de la factura 
10002/15 emesa per la UTE GECSA-GPO- UTE Nº7, en concepte de “certificació 
final del contracte, treballs extraordinaris executats entre l’1 de gener i 16 d’abril 
de 2014”, en relació al contracte 09003588 de serveis de suport, assistència 
tècnica i assessorament en el seguiment, control d’execució i assessorament de les 
actuacions incloses en el programa d’inversions municipals i al comitè i la comissió 
d’obres i mobilitat, essent una despesa generada durant l’any 2014 i no havent 
estat reconeguda en l’exercici corresponent. Autoritzar, disposar i reconèixer 
l'obligació de la despesa per un import de 154.173,00 euros, amb càrrec al 
pressupost i posició pressupostària indicats en aquest mateix document, a favor de 
UTE GECSA Y GPO- UTE Nº7, amb NIF U65289597. Notificar-ho als interessats. 

 
Districte de l'Eixample 

 
11. Ordenar, a l’empara de l’article 107.2 del Text refós de la Llei d’Urbanisme 

(Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), la publicació en el Butlletí Oficial de la 
província de Barcelona de l’acte presumpte d’aprovació definitiva per silenci 
administratiu positiu del Pla especial urbanístic per a la implantació d’un 
establiment comercial menor de 5.000m² de superfície de venda situat al passeig 
de Gràcia, núm.11, promogut per Hennes&Mauritz i de la seva normativa; i 
procedir, si escau, a la seva notificació. 

 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 
12. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla de millora urbana per a l’ordenació volumètrica de la parcel·la 
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del passatge del Llucieta Canyà, núms. 10-12, promogut per Promocions 
Immobiliàries Montmar, SA. 

 
13. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a l’ampliació de l’equipament situat al 
passeig de la Reina Elisenda de Montcada, núm. 13 B, promogut per Centro de 
Exámenes Médicos, S.A. (CEMSA), amb les prescripcions següents que consten en 
l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament incorporat a l’expedient: 1. En 
fase de sol·licitud de llicències urbanístiques en execució del pla especial, els 
elements d’accés pel front de l’avinguda Foix seran solucionats dins del cos de 
l’edificació. 2. En execució del pla especial urbanístic es respectarà la cota existent 
de la plataforma de la font central, així com la seva reposició i la dels parterres 
laterals i de l’arbrat existent. 

 
Districte de Sant Andreu 

 
14. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la regulació del mercat del Bon 
Pastor, situat al carrer de Sant Adrià, núms. 154-156, d’iniciativa municipal 
(Institut Municipal de Mercats). 

 
Districte de Sant Martí 

 
15. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, la Modificació puntual en l’àmbit de l’illa 9 del Pla de millora urbana 
del PAU 1 del Sector Glòries-Meridiana Sud, promoguda per Gomas Gassó i Martí, 
Samato, S.A. i la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la 
Reestructuración Bancaria (SAREB). 

 
c) Proposicions 
 

D) Part d'impuls i control 
 
a) Proposicions / Declaracions de Grup 
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
c) Precs 
d) Preguntes 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
 

E) Mocions 
 

F) Declaracions Institucionals 
 
Després d'haver examinat tots els punts anteriors, la Comissió de Govern dóna 

la seva conformitat al precedent projecte d'ordre del dia del Plenari del Consell 
Municipal amb les modificacions següents:  

 
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 
Es retira el punt num. 2. 
 
 

II) INFORMACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA DE LES COMISSIONS PLENÀRIES 
 

A) Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
 

B) Part Informativa 
 
a) Despatx d'ofici 
b) Mesures de govern 
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c) Informes a les Comissions 
d) Compareixences Govern municipal 
 

C) Part Decisòria / Executiva 
 
Es delibera, a continuació, sobre la part decisòria de l'ordre del dia de les 

diferents Comissions del Consell Municipal. 
 
a) Propostes d'acord 
 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 
 
1. Primer. Aprovar inicialment la modificació de crèdit del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015, consistent en suplements de crèdit i 
crèdits extraordinaris per import de 235.881.071,45 euros, finançats amb 
Romanent de Tresoreria per a Despeses d’ús General corresponent a la Liquidació 
del Pressupost 2014 (aprovada per Decret d’Alcaldia de data 27 de febrer de 2015) 
i transferències de crèdit per import de 12.900.000,00€, de conformitat amb la 
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable 15090790. Segon. Exposar-lo al públic durant un termini de quinze dies 
hàbils per tal que es puguin formular les reclamacions que es considerin oportunes. 

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

 
2. Declarar, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les Normes 

Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud de la senyora Carolina 
López García, la compatibilitat entre el seu càrrec com a Consellera del Districte de 
Sants-Montjuïc -per al qual fou nomenada per Decret de l’Alcaldia del 24 de juliol 
de 2015, passant-lo a exercir en règim de dedicació plena (parcial) en un 
percentatge del 75% per resolució del Regidor del Districte del 29 de juliol de 
2015- i la seva activitat privada de realització de traduccions, per compte propi i 
en règim de treballadora autònoma. Aquesta autorització resta condicionada a 
l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que 
es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 
personal de les Administracions Públiques i d’altra normativa aplicable, en especial, 
les establertes en les Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes que 
s’han esmentat. En tot cas, la present autorització perdrà vigència per canvi de lloc 
de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. 

 
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
3. Desestimar el recurs de reposició interposat el 23 de febrer de 2015 en 

representació de l’agrupació d’empreses licitadores Sociedad General de Aguas de 
Barcelona, S.A.; Aquambiente Servicios para el Sector de Agua, S.A.U.; Acsa, 
Obras e Infraestructuras, S.A. i Benito Arnó e Hijos, S.A.U., contra l’Acord de la 
Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient de 22 de gener de 2015, pel que es va 
adjudicar el contracte 14003093 de Manteniment del clavegueram de Barcelona 
(2015-2023), d’acord amb els fonaments que s’exposen a l’informe jurídic que 
s’adjunta a efectes de motivació, per no apreciar-se cap causa de nul·litat en 
l’adjudicació del contracte. Notificar-ho als interessants. 

 
4. Iniciar l’expedient per a la contractació del servei de Manteniment de les fonts 

de Barcelona (2016-2020), i el foment de l’ocupació de persones amb dificultats 
particulars d’inserció al mercat laboral, amb núm. de contracte 15003440, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un 
pressupost total de licitació de 20.835.666,60 euros, IVA inclòs, distribuït en els 
següents lots:, Lot núm. 1, Fonts de beure i fonts naturals, per un import de 
3.361.289,88 euros IVA inclòs;, Lot núm. 2, Fonts ornamentals, excepte les 
incloses al lot 3, per un import d'11.991.539,88 euros IVA inclòs -Lot núm. 3, 
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Fonts ornamentals de l’Eix Ma Cristina-Font Màgica i de la muntanya de Montjuïc, 
per un import de 5.482.836,84 euros IVA inclòs; aprovar les actuacions 
preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec 
de prescripcions tècniques reguladors del contracte; convocar la licitació per a la 
seva adjudicació; autoritzar l’esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als 
pressupostos que s’indiquen en aquest mateix document amb el desglossament 
següent: pressupost net 18.941.515,08 euros; tipus impositiu del 10% d’IVA, i 
import de l’IVA d'1.894.151,52 euros; condicionada a l’existència de crèdit adequat 
i suficient en els pressupostos corresponents atès que l’execució d’aquest contracte 
s’iniciarà l’exercici següent a la seva autorització. 

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 
5. Acordar la declaració d’especial interès públic i utilitat municipal de les obres 

consistents en “Rehabilitació de coberta” de l’Escola Pública Bàrkeno, ubicada al 
carrer Cisell, 15, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015; 
concedir a l’Asesoría y Gestión de Proyectos y Obras HG, SL, la bonificació del 70% 
sobre la quota de l’impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per 
l’admissió del comunicat d’obres immediat amb número 03-2015CI32021, atès que 
s’ajusta a allò establert en l’apartat A1 de l’article 7.A) de l’esmentada ordenança, 
ja que les obres s’executen en terrenys qualificats com a equipaments docents, i 
es realitzen en un equipament docent d’acord amb la descripció recollida a l’article 
212.1.a) de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, que descriu com 
a equipament docent “els centres docents, públics o privats i annexos esportius”, i 
que les obres les promou el Consorci d’Educació de Barcelona, constituït pel Decret 
84/2002, de 5 de febrer, i definit com un ens associatiu entre la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona; i donar trasllat a l’Institut Municipal 
d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
b) Proposicions 
 
Després d'haver examinat l'anterior relació de propostes d'acords decisoris que 

seran tractades en les sessions de les corresponents Comissions del Plenari, la 
Comissió de Govern els dóna la seva conformitat amb la modificació següent: 

 
Modificació de redactat del punt num. 1 
 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació de crèdit del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015, consistent en suplements de crèdit i 
crèdits extraordinaris per import de 90.422.054,75 euros, finançats amb Romanent 
de Tresoreria per a Despeses d’ús General corresponent a la Liquidació del 
Pressupost 2014 (aprovada per Decret d’Alcaldia de 27 de febrer de 2015) i 
transferències de crèdit per import de 12.900.000,00€, de conformitat amb la 
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable 15090790. Segon. Exposar-lo al públic durant un termini de quinze dies 
hàbils per tal que es puguin formular les reclamacions que es considerin oportunes. 

 
D) Part d'impuls i control 

 
a) Proposicions / Declaracions de Grup 
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
c) Precs 
d) Preguntes 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
 

E) Mocions 
 
 



NÚM. 27 10-10-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 4723 
 

III) ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN 
 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 

B) Part Informativa 
 
a) Despatx d'ofici 
 
En compliment del Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, es comunica la 

resolució següent: 
 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 
1. (BIMSA) Resolució del Conseller Delegat de Barcelona d'Infraestructures 

Municipals, SA, de 2 de setembre de 2015, que ADJUDICA el contracte de les obres 
del nou centre d’instal·lacions tècniques- NCIT- i xarxes generals al Castell de 
Montjuïc de Barcelona, fase 1 (actuació A), a la UTE Dragados SA- Electromecànica 
Soler, SL, per un import de 2.602.829,23 €, IVA exclòs. 

 
b) Informes 
 

C) Part Decisòria 
 
a) Propostes d'acord 
 
Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del dia, s'acorda: 
 

ALCALDIA 
 
1. Modificar puntualment el Plec de prescripcions tècniques del contracte núm. 

15002126, de subministrament, mitjançant arrendament, de 12 vehicles turisme 
sense distintius per al servei de la Guàrdia Urbana de Barcelona, per un període de 
48 mesos i un màxim de 100.000 quilòmetres, desglossat en 2 lots, en el sentit 
que el punt 1.5 de l’apartat Característiques tècniques dels vehicles turismes 
monovolum, Lot 1, de l’esmentat plec ha de dir el següent: “Els consums han de 
seguir les directives de la CEE (93/116) i, per a aquest tipus de vehicles, no han de 
sobrepassar els límits següents (una reducció dels consums i del nivell de 
contaminació es considerarà una millora puntuable):, Urbà: < a 5 litres , 
Extraurbà: < a 4 litres , Mixt: < a 4,4 litres, Emissió mitjana CO2: < a 110 
(gr./km)” Obrir un nou període de presentació d’ofertes mitjançant la publicació 
d’anuncis en els butlletins oficials corresponents. Donar-ne compte a la Comissió 
de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
2. Declarar deserta la licitació tramitada pel procediment obert per a 

l’adjudicació del contracte de subministrament núm. 15002456, que té per objecte 
l'adquisició d'armilles interiors antibales per a la Guàrdia Urbana de Barcelona 
durant l'any 2015, atès que els dos únics licitadors que havien presentat oferta han 
formulat el seu desistiment. Anul·lar l'autorització de despesa de l’esmentat 
contracte, per import de 758.186,00 euros, amb càrrec la partida 0401 62577 
13212 del pressupost de 2015. Iniciar els tràmits per a l’adjudicació del contracte 
de subministrament d'armilles interiors antibales per a la Guàrdia Urbana de 
Barcelona durant els anys 2015 i 2016, mitjançant tramitació ordinària, pel 
procediment negociat sense publicitat i amb consulta, de conformitat amb el que 
disposa l’article 170.c) del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i amb un 
pressupost total de 758.186,00 euros, IVA inclòs, determinat en funció de preus 
unitaris. Aprovar les actuacions preparatòries efectuades, el Plec de clàusules 
administratives particulars, que no modifica substancialment les condicions inicials 
del contracte. Autoritzar la despesa del contracte número 15003525, amb càrrec a 
la partida 0401 62577 13212, dels pressupostos de 2015 i 2016, tot supeditant la 
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despesa de l’exercici 2016 a l’existència de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost corresponent. Sol·licitar ofertes a un mínim de tres empreses 
capacitades per a la realització del contracte esmentat. Donar-ne compte a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 
3. Aprovar l’expedient núm. 3-125/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2015, provinents del llegat efectuat per 
la Sra. Mercedes Olivé i Regàs, en concepte d’aportacions destinades al 
finançament de l’actuació inversora P.11.6007.01 “Material de reposició Guàrdia 
Urbana. Adquisició” per import de 24.469,70 euros i gestionada per la Gerència de 
Seguretat i Prevenció, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 
15073195. Donar compte d’aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

 
4. Aprovar l’expedient núm. 3-130/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2015, d’import 30.000,00 euros, per atendre les despeses de la licitació 
d’un equip extern de persones dedicades a aturar i prevenir desnonaments, de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries 
que consta a l’expedient, referència comptable núm. 15090791. 

 
5. Aprovar l’expedient núm. 3-131/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2015, en base al compromís d’ingrés 
amb l’empresa Unico Barcelona, S.L.U. (Grand Hotel Central), derivat del conveni 
de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona per a la reforma de la plaça 
Ramón Berenguer que l’empresa BIM,S.A. s’encarrega d’executar, destinat a 
finançar l’actuació inversora P.01.6048.01 “Pla manteniment integral Ciutat Vella. 
Manteniment via pública” per import de 25.000,00 euros, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable 15090795. Donar compte d’aquest acord a la 
Comissió d'Economia i Hisenda. 

 
6. Aprovar l’expedient núm. 3-132/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2015, d’import 61.214,13 euros, de conformitat amb la documentació i 
amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, 
referència comptable núm. 15090891. 

 
7. Autoritzar la presentació de sol·licitud de subvenció davant el Servei 

d’Ocupació de Catalunya per a la realització del Programa Treball i Formació, 
d’acord amb la Resolució EMO 244/2015, de 29 de juliol, per la qual s'aproven les 
bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i 
Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima 
d'inserció destinades a administracions locals i s'obre la convocatòria per a l'any 
2015; facultar el Regidor d’Ocupació, Empresa i Turisme, Agustí Colom Cabau, per 
a la signatura de tots els documents relatius al Programa; i encarregar la gestió de 
la subvenció, una vegada atorgada, a la Societat Privada Municipal Barcelona 
Activa SAU en la seva condició d’ens municipal i mitjà propi encarregat de 
l’execució de les polítiques de l’Ajuntament en matèria d’ocupació i per disposar 
dels mitjans humans, materials i tècnics per a la realització del Programa. 

 
8. Aprovar els organigrames de les gerències següents: Gerència Municipal, 

Gerència de Recursos, Gerència d'Ecologia Urbana, Gerència de Drets Socials, 
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, Gerència de 
Presidència i Economia, i de la Gerència d’Ocupació, Empresa i Turisme amb els 
òrgans, les denominacions, les dotacions de llocs de treball, els nivells i les 
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funcions que es detallen als annexos. Publicar la present resolució en la Gaseta 
Municipal als efectes pertinents. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 
9. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Joan Bonastre i Fort (mat. 

83205), entre la seva activitat municipal com a contractat laboral amb la categoria 
professional d’Administratiu d’Administració General, com a Director de mercat 
municipal (lloc SOM Suport 1, 90.10.GE), adscrit al Servei de Mercats de l’Institut 
Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB), i el desenvolupament del càrrec de 
regidor a l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló amb dedicació parcial, 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. 

 
 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 
 
10. Aprovar, per motiu d’interès públic, la modificació del contracte núm. 

13000122 que té per objecte el servei de recollida, transport, emmagatzematge i 
custòdia provisional de béns i estris procedents de desnonaments judicials o de 
situacions d’emergència que a criteri dels serveis socials requereixin aquests 
serveis, i posterior tractament de residus. Autoritzar i disposar a favor de 
ALIANCE-BROTHER, SL, amb NIF B-58296955, la despesa de 263.457,54 euros, 
IVA inclòs. Notificar la present resolució a l’empresa adjudicatària. Requerir 
l'adjudicatària perquè en el termini màxim de 15 dies hàbils ingressi a la Caixa de 
la Corporació la quantitat de 10.886,67 euros, en concepte de reajustament de la 
garantia definitiva; i formalitzar la modificació del contracte. 

 
11. Aprovar l’expedient per a la contractació de la gestió del Centre Residencial 

d’Inclusió Masia Can Planas per a persones sense sostre i el foment de la inserció 
laboral de les persones en risc d’exclusió ubicat al carrer Selva del Camp s/n de 
Barcelona. Autoritzar la despesa de 2.288.071,83 euros IVA inclòs al tipus 
impositiu del 10%. Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació amb un 
procediment obert. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec 
de prescripcions tècniques particulars. Declarar la improcedència de la revisió de 
preus. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
12. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Fundació Iniciatives 

Solidàries, amb NIF núm. G62393616, per a l’execució del projecte “Pis per a joves 
immigrants vulnerables”, per donar suport a joves immigrants en situació 
vulnerable, 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 60.000,00 euros. Declarar la no-inclusió en 
convocatòria pública per raons d’interès públic justificades l’informe que consta a 
l’expedient. Autoritzar i disposar, a favor de Fundació Iniciatives Solidàries, amb 
NIF núm. G62393616, la despesa de 60.000 euros, dels quals 30.000,00 euros 
corresponen a l’exercici 2015 i 30.000,00 euros a l’exercici 2016, condicionat a 
l’existència de crèdit adequat i suficient, amb càrrec a la partida 0201 23145 
48903, equivalent al 49,09% del cost total del projecte (122.214 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’Alcalde 



4726 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 27 10-10-2015 
 

de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la 
de tots aquells documents que se’n derivin. 

 
13. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la 

Generalitat de Catalunya (mitjançant el Departament d’Interior i el Departament 
de Benestar Social i Família) per a la realització de la segona edició de l’Enquesta 
de violència masclista de Catalunya 2015. Autoritzar i disposar a favor de la 
Generalitat de Catalunya, amb CIF S-0811001-G, la despesa de 55.121,00 euros, 
a càrrec de la partida 0201-48903-23171 del pressupost 2015 del Programa de 
Dona per a la realització de la segona edició de l’Enquesta de violència masclista 
de Catalunya 2015. Facultar l’Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, Regidora de Cicles de 
Vida, Feminismes i LGTBI, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de 
tots aquells documents que es derivin del mateix. 

 
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 
14. Facultar l'Ima. Sra. Gala Pin Ferrando, Regidora de Participació i Territori, 

per a la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el 
Consell d’Associacions de Barcelona, CAB, aprovat per acord de la Comissió de 
Govern de 29 de juliol de 2015. 

 
15. Aprovar, de conformitat amb allò previst a l’article 35.3 de les Normes 

reguladores del funcionament dels Districtes, el calendari de sessions ordinàries 
corresponent al quart trimestre de 2015 dels òrgans dels Districtes que es detallen 
a continuació: Consells Plenaris i Audiències Públiques, mesos d’octubre i 
desembre; Consells de Barri, mes de novembre. 

 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 
16. Concertar l'arrendament dels locals de la planta baixa (finca registral 8.608) 

i planta primera, portes primera i segona (finques registrals 12.823 i 12.825 
respectivament), de la finca núm. 31 del carrer Anglí, amb núm. de contracte 
15002590 amb la societat Osharay Inmobiliaria SL, amb CIF B95154928, per un 
termini de tres anys, des de l’1 de gener del 2016 fins al 31 de desembre de 2018, 
amb les rendes mensuals i les despeses que s'estableixen en la proposta de 
contracte que s'adjunta; abonar trimestralment, mitjançant la nòmina de lloguers 
de renda i altres despeses acordades; i formalitzar el contracte d'arrendament 
segons el redactat annex, que s'aprova. Autoritzar i disposar la despesa del 
contracte per un import màxim d'1.197.783,61 euros a favor de Osharay 
Inmobiliaria, S.L. amb NIF B95154928, i amb càrrec a la/es partida/es i al/s 
pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent 
desglossament: pressupost net 989.903,81 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i 
import de l'IVA de 207.879,80 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat 
i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest 
contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. Donar compte 
d'aquesta resolució a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

 
17. Prorrogar de l'1 de gener al 31 de desembre de 2016 el contracte número 

12C00017, que té per objecte la gestió del centre cívic Casa Sagnier, casal infantil 
Casa Sagnier, casal de joves Casa Sagnier i punt d'informació juvenil Sarrià-Sant 
Gervasi, adjudicat en data 12 de desembre de 2012 a Transit Projectes, S.L., NIF 
B59489351. Ampliar l'autorització i disposició de despesa del contracte número 
12C00017 per un import de 410.000,00 euros en concepte de subvenció màxima 
per tal de mantenir l'equilibri economicofinancer de la concessió, amb càrrec al 
Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document, condicionada a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s; i 
disposar-la a favor de Transit Projectes, S.L., NIF B59489351. Requerir 
l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la 
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recepció d'aquesta notificació, comparegui per formalitzar la pròrroga del contracte 
a les dependències del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, al carrer Angli 31 pl.1. 

 
 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 
18. Encarregar a la societat municipal Barcelona d’Infraestructures Municipals, 

SA (BIMSA), l’execució de les actuacions de redacció de projectes, estudis, 
actuacions prèvies i/o complementàries, assistències tècniques, i execució d’obres, 
derivades de la connexió de les dues xarxes de tramvia (Trambaix i Trambesòs) a 
Barcelona, d’acord amb l’article 255 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i 
publicar aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Tauler 
d’edictes de la Corporació. 

 
Districte de Sant Martí 

 
19. Atorgament de la llicencia d'obres majors a realitzar al Centre Comercial de 

Glòries, situat a l'avinguda Diagonal, núms. 210-218, a favor d'Unibail Rodamco 
Retail Spain, SL. Descripció de les obres que s'autoritzen segons plànols aprovats i 
prescripcions de la llicència: Actuacions al Centre Comercial Glòries consistents en 
ampliació de 4.601 m2 construïts (dels que 2.974 m2 són sobre rasant) i 
rehabilitació i reforma de 51.770 m2. Condicions particulars de la llicència. Abans 
d'iniciar les obres caldrà -Comunicar l'inici de les obres a l'Ajuntament i haver 
aportat els documents que s’exigeixen. Al projecte executiu caldrà incloure 
ubicació dels captadors d’energia solar fotovoltaica (180 mòduls per a un total de 
41,4kWp instal·lats), els quals hauran d’estar totalment integrats a l’arquitectura., 
Aportar a l'SPEIS còpia de l’executiu visat, pel que fa a la part d’instal·lacions de 
seguretat enfront el foc., Aportar a l'Agència de l'Energia de Barcelona, contracte 
de subministrament de climatització de districte (Districlima), amb estimació de 
potències de calor i fred previstes, així com projecte d’instal·lació dels captadors 
d’energia solar fotovoltaica adaptat als requeriments de l’Annex VI.1 de 
l’Ordenança de Medi Ambient. Durant l'execució de l'obra caldrà tenir en compte 
que:, Cal donar avís a l’Ajuntament del replanteig de les obres d’urbanització de 
Ciutat de Granada, per la seva incidència en vianants no usuaris del centre., Tots 
els elements nous ubicats a coberta, tant de l’ampliació com de l’edificació 
existent, hauran d’estar totalment integrats a l’arquitectura, tenint en compte que 
no s’admetrà la col·locació d’instal·lacions que desvirtuïn el conjunt., Cal executar 
l’arranjament i la reparació de les patologies exteriors observables a façanes i 
cobertes existents, així com de les instal·lacions que s’hi ubiquen., Els ràfecs de 
l’edificació hauran de limitar el seu vol respecte del pla de façana a 1,80m. Alhora, 
els tendals i marquesines ubicats a una alçada superior a 3,00m respecte del nivell 
de vianants, hauran de limitar la seva volada a 2,00m., Els rètols, o altres 
elements identificadors no estan inclosos a la llicència. Caldrà redactar abans de 
finalitzar l’obra, el corresponent Pla Director d’activitats publicitàries i 
identificatives de tot el Centre, el qual haurà d’incloure senyalització d’indicadors 
del transport públic, i d’obtenir l’aprovació de l’Institut de Paisatge Urbà i Qualitat 
de Vida., Les escales d’ús públic de nova execució hauran d’ajustar-se a les 
condicions establertes a l’apartat 2.4.2 de l’Annex 2 del Decret 135/95 de 24 de 
març. Els ascensors d’ús públic hauran d’assolir una velocitat màxima de 1,75m/s, 
segons allò establert a l'article 162 de les OME., Les rampes modificades d’accés 
rodat a l’aparcament hauran de fer com a mínim 3,00m d’amplada, amb 
l’increment d’un sobreample a les corbes., Les tanques de precaució s’hauran 
d’ajustar a allò establert a l'article 122 de les OME i al Decret 135/95 de 24 de 
març., En cas que calgui executar nous claveguerons de connexió amb la xarxa 
general caldrà informar BCASA amb suficient antelació. Un cop finalitzada l'obra, i 
per tal de poder comunicar la primera ocupació, s'haurà d'haver: - Justificat 
el compliment de totes les condicions de la llicència., Executat la urbanització de 
tot l’espai d’ús públic i reposat els possibles elements urbanístics afectats., Lliurat 
comprovant de transport i abocament de residus a gestor autoritzat., Lliurat final 
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d'obra visat i la documentació de l'obra executada, declaració responsable referent 
al final d'obra, així com la resta de documentació establerta a l'Ordenança 
Reguladora del Procediment d'Intervenció Municipal en les Obres aprovada en data 
25-02-2011. Als plànols de l'obra executada caldrà reflectir la justificació de la 
normativa aplicable referent a instal·lacions de seguretat en front el foc. Alhora 
caldrà incloure certificació energètica, i càlcul de consum i demanda energètica, 
així com la documentació requerida a l'article 6 de l'ORCPI/08 i el Pla 
d'Autoprotecció., Adequat l’aparcament als requeriments de planejament, per la 
qual cosa caldrà tramitar el permís adient., Realitzat la certificació i comunicació 
prèvia a l’inici de l’activitat global del centre, incloent aparcament. Caldrà justificar 
el compliment a les condicions de l’informe de l'SPEIS de 26 de juny de 2015, així 
com dels aspectes de l’Ordenança de Medi Ambient que escaiguin., Obtingut 
informe favorable de l'Agència de l'Energia de Barcelona, quant a l'execució final 
de la instal·lació de captadors d'energia solar fotovoltaica, aportant la 
documentació que es detalla a informe de data 13-10-2015., Aportat contracte de 
subministrament definitiu, i contracte de manteniment de les instal·lacions de 
climatització de districte (Districlima)., Tramitat el permís dels guals, si escau. Les 
que escaiguin de les assenyalades al dors del full. Termini d'inici de les obres: 12 
mesos. Termini d'execució de les obres: 24 mesos. 

 
20. Aprovar inicialment, de conformitat amb l’article 68.1,a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del Pla Especial d’establiments de 
concurrència pública i dels comerços alimentaris amb degustació del Districte de 
Sant Martí, d’iniciativa municipal; exposar-lo, al públic per termini d’un mes; 
sotmetre’l al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; prorrogar, en 
l’àmbit assenyalat com a “S1 Entorns Rambla del Poble Nou”, de conformitat amb 
l’article 73.2 del vigent Text Refós de la Llei d’Urbanisme, la suspensió acordada 
per la Comissió de Govern de 25 de setembre de 2014, de l’atorgament de 
llicències i/o comunicats i altres autoritzacions municipals connexes establerts per 
la legislació sectorial, per a la instal·lació o l’ampliació de les activitats regulades 
en els següents epígrafs de l’Ordenança municipal de les activitats i dels 
establiments de concurrència pública (OMAECP): 1. Espectacles, activitats 
d’exhibició i espectacle; 2.2. Activitats musicals; 2.3. Activitats de restauració; 2.4. 
Activitats de jocs i atraccions (excepte ludoteques, epígraf 2.4.5.); 2.6.3. 
Locutoris; suspendre, també, l’atorgament de llicències d’obres i comunicacions 
prèvies vinculades a la instal·lació d’aquestes activitats, d’ampliació i reforma de 
local, si suposen augment d’aforament; ampliar la suspensió en aquest mateix 
àmbit “S1 Entorns Rambla del Poble Nou” per a l’atorgament de llicències i/o 
comunicats i altres autoritzacions municipals connexes establerts per la legislació 
sectorial, per a la instal·lació o l’ampliació de les activitats regulades en els 
següents epígrafs de l’Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de 
concurrència pública (OMAECP): 2.1 Activitats esportives; 2.6.1 Activitats amb 
aparells electrònics o audiovisuals (“Karaoke”); 2.6.2 Exhibició de material 
pornogràfic; i EC3.3.3. Comerç alimentari amb degustació; suspendre, també, 
l’atorgament de llicències d’obres i comunicacions prèvies vinculades a la 
instal·lació d’aquestes activitats, d’ampliació i reforma de local, si suposen 
augment d’aforament; suspendre en l’àmbit assenyalat com a “S2 Nova ATE-A 
menys l’àmbit S1” l’atorgament de llicències i/o comunicats i altres autoritzacions 
municipals connexes establerts per la legislació sectorial, per a la instal·lació o 
l’ampliació de les activitats regulades en els següents epígrafs de l’Ordenança 
municipal de les activitats i dels establiments de concurrència pública (OMAECP): 
1. Espectacles, activitats d’exhibició i espectacle; 2.1 Activitats esportives; 2.2. 
Activitats musicals; 2.3. Activitats de restauració; 2.4. Activitats de jocs i 
atraccions; 2.6 Activitats audiovisuals; i EC3.3.3 Comerç alimentari amb 
degustació. SUSPENDRE, també, l’atorgament de llicències d’obres i comunicacions 
prèvies vinculades a la instal·lació d’aquestes activitats, d’ampliació i reforma de 
local, si suposen augment d’aforament; suspendre en l’àmbit assenyalat com a “S3 
Carrers inclosos en la ZT4”, l’atorgament de llicències i/o comunicats i altres 
autoritzacions municipals connexes establerts per la legislació sectorial, per a la 
instal·lació o l’ampliació de les activitats regulades en els següents epígrafs de 
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l’Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de concurrència pública 
(OMAECP): 2.3.2.2. Bar amb menjar ràpid; 2.3.3 Restaurant; 2.3.4 Restaurant 
bar; 2.3.5. Saló de banquets, 2.6 Activitats audiovisuals i EC3.3.3 Comerç 
alimentari amb degustació; suspendre, també, l’atorgament de llicències d’obres i 
comunicacions prèvies vinculades a la instal·lació d’aquestes activitats, d’ampliació 
i reforma de local, si suposen augment d’aforament; suspendre en l’àmbit 
assenyalat com a “S4 Àmbit totalitat Pla Especial (districte menys Port Olímpic), de 
conformitat amb l’article 73.2 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, l’atorgament 
de llicències i/o comunicats i altres autoritzacions municipals connexes establerts 
per la legislació sectorial, per a la instal·lació o l’ampliació de les activitats 
regulades en els següents epígrafs de l’Ordenança municipal de les activitats i dels 
establiments de concurrència pública (OMAECP): 2.6.2. Exhibició de material 
pornogràfic; suspendre, també, l’atorgament de llicències d’obres i comunicacions 
prèvies vinculades a la instal·lació d’aquestes activitats, d’ampliació i reforma de 
local, si suposen augment d’aforament; excloure de la suspensió en tots els àmbits 
les sol·licituds d’atorgament de llicències o comunicació prèvia a l’exercici de 
aquestes activitats presentades abans de l’executivitat de l’acord de suspensió, així 
com les sol·licituds d’atorgament de llicències o comunicació prèvia a l’exercici de 
les activitats sotmeses al règim de comunicació amb certificació d’Entitat 
Ambiental de Control (EAC), si la sol·licitud de certificació s’ha realitzat abans de la 
data esmentada; tot això de conformitat amb les determinacions de l’informe de la 
Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i a efectes de 
motivació s’incorpora a aquest acord. Determinar que els àmbits de suspensió són 
els delimitats i grafiats en el plànol que figura a l’expedient, elaborats de 
conformitat amb el punt 3 de l’article 73 del Text refós de la Llei d’Urbanisme; 
determinar, també, a l’empara de l’article 74.1 de l’esmentat text legal, que el 
termini de la suspensió serà: a) com a màxim, de dos anys, a comptar des de 
l’endemà de la publicació al BOPB de l’acord de suspensió potestativa prèvia (BOPB 
de 26 de setembre de 2014) per a la suspensió que ara es prorroga; i b) com a 
màxim de dos anys, des de l’endemà de la publicació al BOPB d’aquest acord, per 
a la nova suspensió; i publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona. 

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

dotze hores i trenta minuts. 
 

 
 
 

Acta de la sessió del 23 de setembre de 2015, aprovada el 30 de setembre 
de 2015 

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

dia 23 de setembre de 2015 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 i Laia 
Ortiz Castellví, 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. 

Excusen la seva absència l’Im. Sr. i l’Ima. Sra. Tinent/ta d'Alcalde Jaume Asens 
Llodrà i Janet Sanz Cid 

També hi és present el Gerent Municipal, Sr. Jordi Martí Grau.  
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 10 

hores. 
 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
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Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 16 de setembre 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 
b) Informes 
 

C) Part Decisòria 
 
a) Propostes d'acord 
 
Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del dia, s'acorda: 
 
 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
 
1. Aprovar l’expedient núm. 3-134/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2015, d’import 6.060,00 euros, per atendre despeses de la concessió del 
pavelló poliesportiu Virrei Amat, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable núm. 15091491. 

 
2. Aprovar l’expedient núm. 3-135/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2015, provinents de la Generalitat de 
Catalunya, en concepte de Fons de Turisme, per import de 58.500,00 euros, per 
tal de dur a terme els Projectes senyalització d’indrets turístics i adquisició de 
material de difusió turística, al districte de Nou Barris, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable 15091495. Donar compte d’aquest acord a la 
comissió d’Economia i Hisenda. 

 
3. Adquirir a títol de compravenda, a l’entitat financera Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria, SA (BBVA RMBS 5 Fondo Titulización Activos CIF V85447654), 
l’habitatge de la finca situada a l’Av. de Rasos de Peguera núm. 94, 1-2, identificat 
com entitat núm. 5, (finca de secció 1ª A Nº: 3006, al foli 130 del tom 2082, llibre 
38, abans finca 31698) en virtut del dret de tanteig que ostenta la Generalitat de 
Catalunya i que exerceix en benefici de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes 
del punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària; aprovar com a preu de la compravenda l’import 
de 51.000,00 euros; lliurar al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 
51.000,00 euros, amb càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 
de desembre de 2014; assentament 7000424875 del pressupost municipal de l’any 
2014, encarregant-li el pagament de l’esmentada adquisició; formalitzar la 
compravenda; i inscriure-la en el Registre de la Propietat. 

 
4. Adquirir a títol de compravenda, a l’entitat financera Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria, SA (CIF A48265169), l’habitatge de la finca situada a l’avinguda de 
Rasos de Peguera núm. 57, 1-1, identificat com entitat núm. 3, (finca de la secció 
1 a núm. 29156, foli 57 del tom 2525, llibre 481, abans finca 53337), en virtut del 
dret de tanteig que ostenta la Generalitat de Catalunya i que exerceix en benefici 
de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) de l’article 2 del Decret 
Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la 
mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària; 
aprovar com a preu de la compravenda l’import de 51.000,00 euros; lliurar al 
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Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 51.000,00 euros, amb càrrec a 
l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 de desembre de 2014, 
assentament 7000424875 del pressupost municipal de l’any 2014, encarregant-li el 
pagament de l’esmentada adquisició; formalitzar la compravenda; i inscriure-la en 
el Registre de la Propietat.  

 
5. Adquirir a títol de compravenda, a l’entitat Abanca División Grupo Inmobiliario 

S.L, l’habitatge àtic segona de la finca del carrer de Mare de Déu de Lorda núm. 
78-80 (finca registral 13.020 del Registre de la Propietat núm. 2 de Barcelona), en 
virtut del dret de tanteig que ostenta la Generalitat de Catalunya i que exerceix en 
benefici de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) de l’article 2 del 
Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la 
mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària; 
aprovar com a preu de la compravenda l’import de 42.000,00 euros; lliurar al 
Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 42.000,00 euros, amb càrrec a 
l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 de desembre de 2014, 
assentament 7000424875 del pressupost municipal de l’any 2014, encarregant-li el 
pagament de l’esmentada adquisició; formalitzar la compravenda; i inscriure-la en 
el Registre de la Propietat. 

 
6. Adquirir a títol de compravenda, a l’entitat financera Unnim Sociedad para la 

Gestión de Activos Immobiliarios SA, l’habitatge de la finca situada al carrer de 
Mare de Déu de Port núm. 281, 2-4, escala D, (identificat registralment com finca 
de Sants 1 núm. 3577), en virtut del dret de tanteig que ostenta la Generalitat de 
Catalunya i que exerceix en benefici de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes 
del punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària; aprovar com a preu de la compravenda l’import 
de 63.000,00 euros; lliurar al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 
63.000,00 euros, amb càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 
de desembre de 2014, assentament 7000424875 del pressupost municipal de l’any 
2014, encarregant-li el pagament de l’esmentada adquisició; formalitzar la 
compravenda; i inscriure-la en el Registre de la Propietat. 

 
7. Adquirir a títol de compravenda, a l’entitat financera Banco de Santander S.A. 

(CIF A-39000013), l’habitatge entresòl segona de la finca del carrer de Lima núm. 
2-8, actualment 16 (finca registral 711 del Registre de la Propietat núm. 20 de 
Barcelona), en virtut del dret de tanteig que ostenta la Generalitat de Catalunya i 
que exerceix en benefici de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) 
de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i 
urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució 
hipotecària; aprovar com a preu de la compravenda l’import de 42.000,00 euros; 
lliurar al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 42.000,00 euros, amb 
càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 de desembre de 
2014, assentament 7000424875 del pressupost municipal de l’any 2014, 
encarregant-li el pagament de l’esmentada adquisició; formalitzar la compravenda; 
i inscriure-la en el Registre de la Propietat. 

 
8. Adquirir a títol de compravenda, a l’entitat financera Banco Mare Nostrum 

S.A. (CIF A-39000013), l’habitatge primer segona de la finca del carrer de Telègraf 
núm. 79 (finca registral 63.999 del Registre de la Propietat núm. 5 de Barcelona), 
en virtut del dret de tanteig que ostenta la Generalitat de Catalunya i que exerceix 
en benefici de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) de l’article 2 
del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a 
la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària; 
aprovar com a preu de la compravenda l’import de 88.500,00 euros; lliurar al 
Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 88.500,00 euros, amb càrrec a 
l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 de desembre de 2014, 
assentament 7000424875 del pressupost municipal de l’any 2014, encarregant-li el 
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pagament de l’esmentada adquisició; formalitzar la compravenda; i inscriure-la en 
el Registre de la Propietat. 

 
9. Adquirir a títol de compravenda, a l’entitat financera Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria, S.A. (CIF A-48265169), l’habitatge segon segona de la finca del carrer 
d’Andrade núm. 268 (finca registral 9466 del Registre de la Propietat núm. 20 de 
Barcelona), en virtut del dret de tanteig que ostenta la Generalitat de Catalunya i 
que exerceix en benefici de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) 
de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i 
urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució 
hipotecària; aprovar com a preu de la compravenda l’import de 80.000,00 euros; 
lliurar al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 80.000,00 euros, amb 
càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 de desembre de 
2014, assentament 7000424875 del pressupost municipal de l’any 2014, 
encarregant-li el pagament de l’esmentada adquisició; formalitzar la compravenda; 
i inscriure-la en el Registre de la Propietat. 

 
10. Adquirir a títol de compravenda, a l’entitat Unnim Sociedad para la Gestión 

de Activos Immobiliarios S.A., l’habitatge primer quarta de la finca de l‘avinguda 
Meridiana núm. 633 (finca registral 14.997 del Registre de la Propietat núm. 13 de 
Barcelona), en virtut del dret de tanteig que ostenta la Generalitat de Catalunya i 
que exerceix en benefici de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) 
de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i 
urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució 
hipotecària; aprovar com a preu de la compravenda l’import de 55.250,00 euros; 
lliurar al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 55.250,00 euros, amb 
càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 de desembre de 
2014, assentament 7000424875 del pressupost municipal de l’any 2014, 
encarregant-li el pagament de l’esmentada adquisició; formalitzar la compravenda; 
i inscriure-la en el Registre de la Propietat. 

 
11. Acceptar la cessió d’ús, mitjançant l’arrendament dels locals ubicats al carrer 

Vallcibera núm 12, de Barcelona (08033), amb GIMENEZ-BOLSA C.B. amb NIF E-
61773271 amb l´ús d´ubicar un punt central de distribució d´aliments en aquest 
Districte de Nou Barris, amb una durada des del 15 d'octubre de 2015 al 14 
d'octubre de 2017 i una renda mensual de 1.703,70 euros més IVA. Autoritzar i 
disposar la despesa de 49.475,44 euros a favor de GIMENEZ-BOLSA C.B. amb NIF 
E61773271 amb càrrec al Pressupost i Partida indicades en aquest mateix 
document, amb el següent desglossament :4.316,04 euros import net i l´import de 
906,36 euros IVA al 21% pel període 15 d'octubre de 2015 a 31 de desembre de 
2015; 20.444,40 euros import net i l´import de 4.293,32 euros IVA al 21% pel 
període 1 de gener de 2016 a 31 de desembre de 2016, i 16.128,36 euros import 
net i l´import de 3.386,96 euros IVA al 21% pel període 1 de gener de 2017 a 14 
d'octubre de 2017, en concepte de previsió de renda per l´exercici 2015-2017, 
condicionada la despesa a la existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os corresponent/s. 

 
ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 
12. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Centre Català de 

Solidaritat, CECAS, amb NIF núm. G17324864, per a l’execució del projecte “Pis 
del Carme. Una llar per a la consolidació de l’autonomia de persones amb addicció, 
especialment amb patologia dual”, 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 43.436,00 euros. Declarar 
la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic justificades 
l’informe que consta a l’expedient. Autoritzar i disposar, a favor de CECAS, amb 
NIF núm. G17324864, la despesa de de 43.436,00 euros dels quals 21.718,00 
euros per l’any 2015 amb càrrec de la partida 0201.31111.48903 de la Direcció del 
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Programa de Salut i de 21.718,00 euros per l’any 2016, condicionada a l’existència 
de crèdit adequat i suficient, equivalent al 67,8% del cost total del projecte pels 
dos anys d’execució (64.062,74.- 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 tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, per 
a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que 
se’n derivin. 

 
13. Aprovar, el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i EXIL, amb NIF núm. 

G62758321, per a l’execució del projecte “Aplicació del model de traumateràpia 
per a nens/es afectats/des per contextos de risc i/o maltractes infantils pel 
desenvolupament del projecte de referència”, per oferir un recurs psicoterapèutic 
sistèmic adreçat a infants i adolescents en situació de risc o possible risc, 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 40.000,00 euros. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública per 
raons d’interès públic justificat en l’informe que consta en l’expedient. Autoritzar i 
disposar, a favor d’EXIL, amb NIF núm. G62758321, la despesa de 40.000,00 
euros, dels quals 20.000,00 euros corresponen a l’exercici 2015 i 20.000,00 euros 
a l’exercici 2016 condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient, amb càrrec 
a la partida 02.01 231.11 489.03, equivalent al 50% del cost total del projecte 
(80.000,00 euros). Requerir l’entitat beneficiària per tal que presenti la justificació 
de l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte setè del conveni, a 
comptar des de la data de finalització del primer exercici i, en el segon i darrer 
exercici d’execució del projecte subvencionat, presenti el compte justificatiu 
simplificat corresponent a la totalitat del projecte realitzat, en el termini màxim de 
tres mesos a comptar des de la data de finalització íntegra del projecte. Facultar 
l’Ima. Sra. Laia Ortiz i Castellví, Regidora de Drets Socials, per a la signatura de 
l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin. 

 
14. Aprovar la revisió de preus del contracte núm. 11004340, d’acord amb la 

clàusula 8 del plec de clàusules administratives particulars, en la quantitat de 
4.243,03 euros, IVA inclòs (4.079,84 euros, import net i 163,19 euros d’IVA al 
4%). Prorrogar, de mutu acord, a l’empara dels articles 23 i 254 de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, el contracte de gestió de 
serveis públics que té per objecte el concert de places residencials d’acolliment 
d’urgències a la vellesa de caire temporal i dels serveis de tractament social 
necessaris per atendre-les (LOT 1), adjudicat a Quavitae Servicios Asistenciales 
S.A., per al termini comprès entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de 2015, per 
un import de 188.524,48 euros, IVA inclòs al tipus impositiu del 4% (181.273,54 
euros, import net i 7.250,94 euros, en concepte d’IVA al 4%). Autoritzar i 
disposar, a favor de Quavitae Servicios Asistenciales S.A., amb NIF núm. A-
80106842, la despesa per un import total de 192.767,51 euros IVA inclòs (dels 
quals 185.353,38 euros corresponen al preu net i els restants 7.414,13 euros a 
l'IVA al 4%), amb càrrec a la partida 0201. 23133.22731 del pressupost del 2015. 
Requerir l’adjudicatària perquè comparegui, dins del termini de quinze dies hàbils, 
comptats a partir del dia següent al de la notificació de la resolució de pròrroga del 
contracte, a les dependències de la cap del Departament del Serveis Jurídics de la 
Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports per a la corresponent formalització 
del contracte. 

 
15. Aprovar, de conformitat amb allò que preveuen els articles 105-106 TRLCSP 

i la clàusula 20 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, en els seus 
apartats 1º i 2º la modificació del contracte número 13002699 que té per objecte 
la gestió del SARA, de conformitat amb l’informe de la tècnica de referència de 27 
d’agost de 2015, adjudicat a Fundació Salut i Comunitat, amb CIF núm. G-
61878831, en el sentit que s’indica:, Allò convencionalment previst a la clàusula 
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20.2PCAP, això és: Increment de 4 hores setmanals d’inserció laboral. Increment 
de 38 i ½ hores setmanals de Treball Social . Increment de 20 hores setmanals 
d’Educació social . Increment de 35 hores setmanals d’atenció psicològica. 
Increment de 8 i ½ hores setmanals d’assessorament jurídic., Allò legalment 
previst a la clàusula 20.1PCAP, atès que es considera i justifica la necessitat 
d’ajustar la prestació a especificacions tècniques, pel què fa: Increment de 10 
hores setmanals del servei de Coordinació del SARA. Increment de 15 hores 
setmanals del servei d’administració i recepció. Autoritzar i disposar a favor de 
Fundació Salut i Comunitat, amb CIF núm. G-61878831, la despesa de 23.886,82 
euros, IVA exempt, amb càrrec a la partida 0201 23171 22731 del pressupost de 
2015. Retenir, de conformitat amb l’article 96 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, 1.194,34 euros per a reajustar la garantia del contracte, constituïda 
mitjançant la modalitat de retenció en preu del contracte. Notificar la present 
resolució a l’empresa adjudicatària. Formalitzar la modificació del contracte el dia i 
hora que se li indiqui des del Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de Drets 
Socials. 

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

contractes del sector públic (d’ara endavant TRLCSP), l’expedient per a la 
contractació, mitjançant concert, d’un mínim de 300 places/dia de mitja de 
menjador diürn, adreçat a persones que es troben en situació d’extrema pobresa 
i/o exclusió social a la ciutat, així com el foment de la inserció laboral de les 
persones amb risc d’exclusió, dividit en 3 lots, durant el termini comprès entre el 
dia 1 de gener de 2016, o des del dia següent de la seva formalització si fos 
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 15 de setembre de 
2015, que s’adjunta el qual justifica la idoneïtat i la necessitat del contracte. 
Autoritzar la despesa d’aquest contracte per un import de 2.110.762,50 euros IVA 
inclòs, dels quals 1.918.875,00 euros són pressupost net i 191.887,50 euros són 
en concepte d’IVA al tipus del 10%, amb càrrec al pressupost i partida indicats al 
document comptable, amb el desglossament següent: LOT 1: 703.587,50 euros, 
IVA inclòs dels quals 639.625 euros corresponen al preu net i 63.962,50 euros a 
l’IVA), LOT 2: 703.587,50 euros, IVA inclòs dels quals 639.625 euros corresponen 
al preu net i 63.962,50 euros a l’IVA), LOT 3: 703.587,50 euros, IVA inclòs dels 
quals 639.625 euros corresponen al preu net i 63.962,50 euros a l’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 municipals. 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. 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. Declarar la 
improcedència de revisió de preus a l’empara de l’art. 89 del TRLCSP, ateses les 
característiques del contracte. Donar compte a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

 
 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 
 
17. Aprovar les bases específiques de convocatòria corresponent a l’any 2015 

del “Premi Consell Municipal d’Immigració de Barcelona". Convocar el Premi del 
Consell Municipal d’Immigració, en l’edició de 2015, d’acord amb les bases 
específiques que s’aproven, amb l’objectiu de valorar principalment els treballs o la 
feina feta per tal d’assolir la integració real de les persones immigrades i la cohesió 
social. Publicar aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, a la Gaseta 
Municipal i al tauler d’edictes de la corporació per a la seva màxima difusió. 
Autoritzar la despesa de 7.500,00 euros, amb càrrec a la partida 0201 48101 
23261 del pressupost de 2015, en concepte de dotació econòmica del Premi, amb 
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el següent desglossament: 6.000,00 euros que correspondran al millor projecte 
seleccionat pel jurat, i 1.500,00 euros a la menció especial. 

 
Districte de Ciutat Vella 

 
18. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

mitjançant el Districte de Ciutat Vella i la Casa de la Barceloneta 1761, que té per 
objecte establir la col·laboració de les institucions per tal de facilitar la difusió del 
fons fotogràfic incorporat al fons documental anomenat Col·lecció Arxiu Popular de 
la Barceloneta. Facultar la Regidora del Districte de Ciutat Vella per a la firma del 
present conveni. 

 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 
19. Aprovar definitivament el projecte de decret d’ordenació singular de 

terrasses al carrer Major de Sarrià, i a les places de Sarrià i Consell de la Vila, al 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, d’iniciativa municipal, i donar-ne 
compte al Plenari del Consell Municipal, de conformitat amb allò que preveu 
l’article 79 de l’Ordenança de Terrasses aprovada pel Plenari del Consell Municipal 
el 20 de desembre de 2013. 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
20. Prorrogar per raons d'interès públic el termini de vigència del contracte que 

té per objecte el servei per al “manteniment, reparació i operació d’instal·lacions 
del centre de control de trànsit de la ciutat de Barcelona; fins el 30 de setembre de 
2016, d’acord amb el que estableix la clàusula 3 de plec de clàusules 
administratives particulars, i atesa la conformitat del contractista, d’acord amb el 
que estableix l'article 303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Ampliar l'autorització i 
disposició de despesa del contracte número 13000823 per un import de 
857.285,00 euros amb càrrec al Pressupost i Partida indicades en el document 
comptable, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els 
pressupostos corresponents. Disposar-la a favor de ETRA BONAL, S.A., NIF 
A08522955. Declarar la improcedència de la revisió de preus a l'empara de l'article 
89 del TRLCSP. Requerir l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies 
hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, comparegui per formalitzar la 
pròrroga del contracte a les dependències d'Administració de l'Àrea d'Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat. 

 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 
21. Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la definició de l’equipament 
destinat a Llar Residència i Residència Assistida de la Fundació Maria Engracia 
Olivella Canals, situada al carrer Montevideo, núm. 15, promogut per la Fundació 
privada Maria Engracia Olivella Canals; exposar-lo al públic pel termini d’un mes; 
sotmetre’l al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i donar-ne 
compte a la Comissió d’Ecología, Urbanisme i Mobilitat.  

 
22. Aprovar el Modificat del Projecte executiu de reurbanització dels carrers de 

Lleó XIII i García Mariño al Districte de Sarrià–Sant Gervasi de Barcelona, 
d’iniciativa municipal, segons l’article 42 i següents del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i 
d’acord amb l’Informe Tècnic Jurídic de la societat municipal BIMSA que figura a 
l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un 
import total d'1.021.043,53 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, 
import resultant de sumar el preu del contracte (844.416,68 euros), que ja 
incorpora la baixa ofertada per l’adjudicatari i l’import de les modificacions 
(176.626,85 euros); publicar aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província de 
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Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal, i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de 
Barcelona i encarregar a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 
Districte de Gràcia 

 
23. Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, Pla especial urbanístic i integral per a la concreció de la 
titularitat, tipus i ordenació de l’equipament de la Casa Vicens, situada al carrer de 
Les Carolines, núms. 18-24, promogut per Vicens Gaudi Somici, S.A.; exposar-lo al 
públic pel termini d’un mes; sotmetre’l al Consell Municipal per a la seva aprovació 
definitiva; i donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

 
Districte de Nou Barris 

 
24. Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització de l’àmbit del PAU 1 de la 

MPGM del Barri de Roquetes (fases 2 i 3 d’urbanització de superfície), al Districte 
de Nou Barris, a Barcelona, d’iniciativa publicoprivada, d’acord amb l’Informe 
Tècnic del Projecte de 22 d’abril de 2015, que figura a l’expedient administratiu i 
que a aquests efectes es dóna per reproduït, amb un import de total 
d'1.666.304,53 euros, més el 21% de l’impost del valor afegit (IVA); d’acord amb 
allò que preveu l’art. 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme; resoldre les al·legacions presentades 
per les Sres. Teresa, Juana i Rosa Mª Villalonga Fuentes en data 25 de juny de 
2015, i pel Sr. José Antonio Castro Sousa, actuant en representació de l’entitat 
Construcciones José Castro, SA en data 23 de juliol de 2015, en el sentit i pels 
motius que justificadament i raonada figuren als informes de la Directora de 
Serveis de Projectes i Obres de la Societat municipal Barcelona Gestió Urbanística, 
SA de 6 de juliol de 2015 i 14 de setembre de 2015, i del Director de Serveis 
Econòmics de la Societat municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA de 8 de juliol 
de 2015, que obren a l’expedient, i que a efectes de motivació s’incorporen a 
aquest acord; i publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOP), en un diari dels de més circulació de la província, a la Gaseta Municipal, i al 
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; notificar-ho als interessats en aquest 
procediment; i encarregar a Bagur, SA la gestió de l’actuació. 

 
Districte de Sant Martí 

 
25. Atorgament de la llicència per a l'ampliació i reforma del conjunt format per 

dos edificis A1 i A2, que consten de dues plantes soterrànies conjuntes i dos 
cossos edificatoris independents sobre rasant a favor d'Altamira Santander Real 
Estate S.A. a l'avinguda Diagonal, 133-135; carrer Bilbao, 108-116 i carrer Pere 
IV, 213-225. Descripció de les obres que s'autoritzen segons plànols aprovats i 
prescripcions de la llicència: Ampliació i reforma del conjunt format per dos edificis 
A1 i A2 que consten de dues plantes soterrànies conjuntes (destinades a 45 
trasters i aparcament, amb 208 places de cotxe i 12 de moto) i dos cossos 
edificatoris independents sobre rasant. El cos alt (A1), compost per planta baixa 
amb altell (2 locals comercials) i 26 plantes altes (124 habitatges) i planta tècnica 
d'instal·lacions, i l'edifici baix (A2) compost per planta baixa (2 locals comercials) i 
5 plantes altes (30 oficines). L'ampliació es concreta en el cos A1, amb la dotació 
de cossos volats i l'adició de les plantes 21 a 26 i tècnica d'instal·lacions, tot 
disposant-hi 23 habitatges nous. La reforma correspon a la modificació del projecte 
emparat per la llicència d'obres amb núm. d'exp. 10-2005LM19197, atorgada en 
data 04/04/2006, consistent en: a] modificacions puntuals en plantes soterrànies, 
b] canvi respecte la volumetria inicial del cos A1 i la seva distribució dels 
habitatges entre les plantes 1 i 20 (ambdues incloses; amb reducció del nombre 
d'habitatges, passant de 174 a 101), c] canvi respecte la volumetria inicial del cos 
A2 (quedant reduïdes a 5 les 9 plantes altes inicials, suprimits els 14 habitatges 
inicials i reduït el nombre d'oficines, passant de 44 a 30). Quedant el conjunt 
destinat a 124 habitatges, 4 locals comercials, 30 oficines, 45 trasters, 208 places 
d'aparcament de cotxe i 12 de motos. Condicions particulars de la llicència: En el 
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transcurs de les obres:, L'alçada lliure sota els conductes de ventilació de 
l'aparcament no serà inferior a 2,20 m., Pel que fa a la recollida pneumàtica de 
residus RSU, es farà d'acord amb les prescripcions tècniques de la Direcció de 
Serveis de Neteja i Gestió de Residus de l'Ajuntament de Barcelona i la seva 
assistència tècnica de BCASA, segons l'informe P15.0073 de 8 de juny de 2015., 
S'haurà d'acreditar la vigència de l'assegurança formalitzada segons la modificació 
de 19 de maig de 1993 de l'art. 24 OME, durant el termini d'execució de les obres., 
Caldrà definir l'espai qualificat de verd públic en la confluència del carrer Pere IV 
amb l'avinguda Diagonal, i executar-hi les obres abans de l'ocupació dels edificis 
A1 i A2., Caldrà que tant els paviments i elements d'urbanització, com el mobiliari 
urbà de l'espai lliure d'edificació corresponent a les dues finques, es facin d'acord 
amb els especejaments, les qualitats i les característiques descrites en els plànols 
A05/3 i A08/1 del projecte aprovat en la llicència original, amb el núm. d'exp. 10-
2005LM19197. Així mateix, en referència a detalls rampes accés i sortida de 
l'aparcament, caldrà que es facin d'acord amb els plànols A06/0 i A07/0 del 
projecte de l'esmentat exp. 10-2005LM19197. Prèviament, caldrà comunicar al 
Dept. de Projectes Urbans l'inici d'aquests treballs. En la primera ocupació:, Caldrà 
que tant les obres com les seves instal·lacions, tals com parallamps i antenes, 
quedin per dessota de l'altura màxima que hagi estat autoritzada pel pertinent 
acord de l'Agencia Estatal de Seguridad Aérea del Ministerio de Fomento, per raó 
de servituds aeronàutiques i en tractar-se d'un edifici de més de 100 m d'altura., 
Caldrà haver obtingut la corresponent llicència dels guals de l'aparcament., Caldrà 
haver legalitzar l'activitat de l'aparcament seguint el procediment de Comunicació 
Prèvia (Annex III.2.a), d'acord amb el codi 12.46/1 de la Instrucció per a 
l'aplicació de l'OMAIIAA (BOPB de 12/01/2011 i 14/02/2011)., Caldrà haver 
legalitzat les instal·lacions d'infraestructures comunes de telecomunicacions davant 
de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat 
de Catalunya., Caldrà que la instal·lació a base de bomba de calor, en substitució 
d'una de captació solar tèrmica, s'ajusti a la prèviament informada favorablement 
per l'Agència d'Energia de Barcelona en data 3 de setembre de 2015. S'aportarà: 
a] certificació, signada per un tècnic competent, que la instal·lació s'ha executat 
conforme al projecte presentat, i b] contracte de manteniment degudament signat 
que permeti garantir la continuïtat del servei. Caldrà aportar, conjuntament amb el 
certificat final d'obres, la documentació especificada en l'art. 6.2 de l'Ordenança 
Reguladora de les Condicions de Protecció Contra Incendis (ORCPI-08; BOPB núm. 
83 de 05/04/2008), en justificació de la reacció al foc dels materials de 
recobriment i els materials emprats per dotar d'EF a l'estructura., Caldrà que els 
trasters quedin vinculats als habitatges i, a més, el traster al qual s’accedeixi a 
través d’una plaça d’aparcament haurà de quedar vinculat a aquesta. Caldrà haver 
reposat tant la vorera com els elements urbanístics o mobiliari urbà del front de la 
finca que hagi quedat malmès per raó de les obres, de manera que en concloure 
les obres hauran de quedar en perfecte estat. 

 
26. Rectificar l’acord adoptat per la Comissió de Govern en sessió de 16 de 

setembre de 2015, d’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla Especial 
d’establiments de concurrència pública i dels comerços alimentaris amb degustació 
del Districte de Sant Martí, i de suspensió de l’atorgament de llicències i/o 
comunicats i altres autoritzacions municipals connexes establerts per la legislació 
sectorial, per a la instal·lació o l’ampliació de determinades activitats regulades en 
l’Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de concurrència pública 
(OMAECP), pel que fa a l’àmbit assenyalat com a “S2 Nova ATE-A menys l’àmbit 
S1, en el següent sentit, “Suspendre en l’àmbit assenyalat com a “S2 Nova ATE-A 
menys l’àmbit S1” l’atorgament de llicències i/o comunicats i altres autoritzacions 
municipals connexes establerts per la legislació sectorial, per a la instal·lació o 
l’ampliació de les activitats regulades en els següents epígrafs de l’Ordenança 
municipal de les activitats i dels establiments de concurrència pública (OMAECP): 
1. Espectacles, activitats d’exhibició i espectacle; 2.1 Activitats esportives; 2.2. 
Activitats musicals; 2.3. Activitats de restauració; 2.4. Activitats de jocs i 
atraccions (excepte ludoteques. Epígrafs 2.4.5 de la OMAECP); 2.6 Activitats 
audiovisuals; i EC3.3.3 Comerç alimentari amb degustació. Suspendre, també, 
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l’atorgament de llicències d’obres i comunicacions prèvies vinculades a la 
instal·lació d’aquestes activitats, d’ampliació i reforma de local, si suposen 
augment d’aforament, i, en conseqüència, excloure de la suspensió en l’àmbit S2 
Nova ATE-A menys S1 l’atorgament de llicències i/o comunicats i altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, per a la 
instal·lació i/o ampliació de ludoteques (epígraf 2.4.5. de la OMAECP); ratificar a 
tots els efectes, la resta de pronunciaments de l’acord que ara es rectifica; i 
publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 
b) Mocions 
 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
 
Única. Denegar l’aprovació inicial, de conformitat amb l'article 89.2 del Text 

Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), del Pla de 
Millora Urbana per a la concreció de volums dels solars de la parcel·la est de Torre 
Vilana, promogut per Josel S.L., atesa l’existència de motius determinants de la 
seva denegació, fonamentats a l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, 
que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord; i 
donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
S'aprova, per unanimitat, la moció anterior després de declarar-se'n, també per 

unanimitat, la urgència. 
 
 
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 

onze hores. 
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Acords 
 

Acords de la sessió del 23 de setembre de 2015 
 

Aprovació de l’acta de la sessió de 16 de setembre de 2015. 
 

Part Decisòria  
 
Propostes d’acord 
 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
 
1. Aprovar l’expedient núm. 3-134/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2015, d’import 6.060,00 euros, per atendre despeses de la concessió del 
pavelló poliesportiu Virrei Amat, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable núm. 15091491. 

 
2. Aprovar l’expedient núm. 3-135/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2015, provinents de la Generalitat de 
Catalunya, en concepte de Fons de Turisme, per import de 58.500,00 euros, per 
tal de dur a terme els Projectes senyalització d’indrets turístics i adquisició de 
material de difusió turística, al districte de Nou Barris, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable 15091495. Donar compte d’aquest acord a la 
comissió d’Economia i Hisenda. 

 
3. Adquirir a títol de compravenda, a l’entitat financera Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria, SA (BBVA RMBS 5 Fondo Titulización Activos CIF V85447654), 
l’habitatge de la finca situada a l’Av. de Rasos de Peguera núm. 94, 1-2, identificat 
com entitat núm. 5, (finca de secció 1ª A Nº: 3006, al foli 130 del tom 2082, llibre 
38, abans finca 31698) en virtut del dret de tanteig que ostenta la Generalitat de 
Catalunya i que exerceix en benefici de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes 
del punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària; aprovar com a preu de la compravenda l’import 
de 51.000,00 euros; lliurar al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 
51.000,00 euros, amb càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 
de desembre de 2014; assentament 7000424875 del pressupost municipal de l’any 
2014, encarregant-li el pagament de l’esmentada adquisició; formalitzar la 
compravenda; i inscriure-la en el Registre de la Propietat. 

 
4. Adquirir a títol de compravenda, a l’entitat financera Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria, SA (CIF A48265169), l’habitatge de la finca situada a l’avinguda de 
Rasos de Peguera núm. 57, 1-1, identificat com entitat núm. 3, (finca de la secció 
1 a núm. 29156, foli 57 del tom 2525, llibre 481, abans finca 53337), en virtut del 
dret de tanteig que ostenta la Generalitat de Catalunya i que exerceix en benefici 
de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) de l’article 2 del Decret 
Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la 
mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària; 
aprovar com a preu de la compravenda l’import de 51.000,00 euros; lliurar al 
Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 51.000,00 euros, amb càrrec a 
l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 de desembre de 2014, 
assentament 7000424875 del pressupost municipal de l’any 2014, encarregant-li el 
pagament de l’esmentada adquisició; formalitzar la compravenda; i inscriure-la en 
el Registre de la Propietat.  
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5. Adquirir a títol de compravenda, a l’entitat Abanca División Grupo Inmobiliario 
S.L, l’habitatge àtic segona de la finca del carrer de Mare de Déu de Lorda núm. 
78-80 (finca registral 13.020 del Registre de la Propietat núm. 2 de Barcelona), en 
virtut del dret de tanteig que ostenta la Generalitat de Catalunya i que exerceix en 
benefici de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) de l’article 2 del 
Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la 
mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària; 
aprovar com a preu de la compravenda l’import de 42.000,00 euros; lliurar al 
Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 42.000,00 euros, amb càrrec a 
l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 de desembre de 2014, 
assentament 7000424875 del pressupost municipal de l’any 2014, encarregant-li el 
pagament de l’esmentada adquisició; formalitzar la compravenda; i inscriure-la en 
el Registre de la Propietat. 

 
6. Adquirir a títol de compravenda, a l’entitat financera Unnim Sociedad para la 

Gestión de Activos Immobiliarios SA, l’habitatge de la finca situada al carrer de 
Mare de Déu de Port núm. 281, 2-4, escala D, (identificat registralment com finca 
de Sants 1 núm. 3577), en virtut del dret de tanteig que ostenta la Generalitat de 
Catalunya i que exerceix en benefici de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes 
del punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària; aprovar com a preu de la compravenda l’import 
de 63.000,00 euros; lliurar al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 
63.000,00 euros, amb càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 
de desembre de 2014, assentament 7000424875 del pressupost municipal de l’any 
2014, encarregant-li el pagament de l’esmentada adquisició; formalitzar la 
compravenda; i inscriure-la en el Registre de la Propietat. 

 
7. Adquirir a títol de compravenda, a l’entitat financera Banco de Santander S.A. 

(CIF A-39000013), l’habitatge entresòl segona de la finca del carrer de Lima núm. 
2-8, actualment 16 (finca registral 711 del Registre de la Propietat núm. 20 de 
Barcelona), en virtut del dret de tanteig que ostenta la Generalitat de Catalunya i 
que exerceix en benefici de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) 
de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i 
urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució 
hipotecària; aprovar com a preu de la compravenda l’import de 42.000,00 euros; 
lliurar al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 42.000,00 euros, amb 
càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 de desembre de 
2014, assentament 7000424875 del pressupost municipal de l’any 2014, 
encarregant-li el pagament de l’esmentada adquisició; formalitzar la compravenda; 
i inscriure-la en el Registre de la Propietat. 

 
8. Adquirir a títol de compravenda, a l’entitat financera Banco Mare Nostrum 

S.A. (CIF A-39000013), l’habitatge primer segona de la finca del carrer de Telègraf 
núm. 79 (finca registral 63.999 del Registre de la Propietat núm. 5 de Barcelona), 
en virtut del dret de tanteig que ostenta la Generalitat de Catalunya i que exerceix 
en benefici de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) de l’article 2 
del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a 
la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària; 
aprovar com a preu de la compravenda l’import de 88.500,00 euros; lliurar al 
Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 88.500,00 euros, amb càrrec a 
l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 de desembre de 2014, 
assentament 7000424875 del pressupost municipal de l’any 2014, encarregant-li el 
pagament de l’esmentada adquisició; formalitzar la compravenda; i inscriure-la en 
el Registre de la Propietat. 

 
9. Adquirir a títol de compravenda, a l’entitat financera Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria, S.A. (CIF A-48265169), l’habitatge segon segona de la finca del carrer 
d’Andrade núm. 268 (finca registral 9466 del Registre de la Propietat núm. 20 de 
Barcelona), en virtut del dret de tanteig que ostenta la Generalitat de Catalunya i 
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que exerceix en benefici de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) 
de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i 
urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució 
hipotecària; aprovar com a preu de la compravenda l’import de 80.000,00 euros; 
lliurar al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 80.000,00 euros, amb 
càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 de desembre de 
2014, assentament 7000424875 del pressupost municipal de l’any 2014, 
encarregant-li el pagament de l’esmentada adquisició; formalitzar la compravenda; 
i inscriure-la en el Registre de la Propietat. 

 
10. Adquirir a títol de compravenda, a l’entitat Unnim Sociedad para la Gestión 

de Activos Immobiliarios S.A., l’habitatge primer quarta de la finca de l‘avinguda 
Meridiana núm. 633 (finca registral 14.997 del Registre de la Propietat núm. 13 de 
Barcelona), en virtut del dret de tanteig que ostenta la Generalitat de Catalunya i 
que exerceix en benefici de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) 
de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i 
urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució 
hipotecària; aprovar com a preu de la compravenda l’import de 55.250,00 euros; 
lliurar al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 55.250,00 euros, amb 
càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 de desembre de 
2014, assentament 7000424875 del pressupost municipal de l’any 2014, 
encarregant-li el pagament de l’esmentada adquisició; formalitzar la compravenda; 
i inscriure-la en el Registre de la Propietat. 

 
11. Acceptar la cessió d’ús, mitjançant l’arrendament dels locals ubicats al carrer 

Vallcibera núm. 12, de Barcelona (08033), amb GIMENEZ-BOLSA C.B. amb NIF E-
61773271 amb l´ús d´ubicar un punt central de distribució d´aliments en aquest 
Districte de Nou Barris, amb una durada des del 15 d'octubre de 2015 al 14 
d'octubre de 2017 i una renda mensual de 1.703,70 euros més IVA. Autoritzar i 
disposar la despesa de 49.475,44 euros a favor de GIMENEZ-BOLSA C.B. amb NIF 
E61773271 amb càrrec al Pressupost i Partida indicades en aquest mateix 
document, amb el següent desglossament: 4.316,04 euros import net i l’import de 
906,36 euros IVA al 21% pel període 15 d'octubre de 2015 a 31 de desembre de 
2015; 20.444,40 euros import net i l´import de 4.293,32 euros IVA al 21% pel 
període 1 de gener de 2016 a 31 de desembre de 2016, i 16.128,36 euros import 
net i l´import de 3.386,96 euros IVA al 21% pel període 1 de gener de 2017 a 14 
d'octubre de 2017, en concepte de previsió de renda per l´exercici 2015-2017, 
condicionada la despesa a la existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os corresponent/s. 

 
ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 
12. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Centre Català de 

Solidaritat, CECAS, amb NIF núm. G17324864, per a l’execució del projecte “Pis 
del Carme. Una llar per a la consolidació de l’autonomia de persones amb addicció, 
especialment amb patologia dual”, 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 43.436,00 euros. Declarar 
la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic justificades 
l’informe que consta a l’expedient. Autoritzar i disposar, a favor de CECAS, amb 
NIF núm. G17324864, la despesa de de 43.436,00 euros dels quals 21.718,00 
euros per l’any 2015 amb càrrec de la partida 0201.31111.48903 de la Direcció del 
Programa de Salut i de 21.718,00 euros per l’any 2016, condicionada a l’existència 
de crèdit adequat i suficient, equivalent al 67,8% del cost total del projecte pels 
dos anys d’execució (64.062,74.- 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 tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, per 
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a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que 
se’n derivin. 

 
13. Aprovar, el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i EXIL, amb NIF núm. 

G62758321, per a l’execució del projecte “Aplicació del model de traumateràpia 
per a nens/es afectats/des per contextos de risc i/o maltractes infantils pel 
desenvolupament del projecte de referència”, per oferir un recurs psicoterapèutic 
sistèmic adreçat a infants i adolescents en situació de risc o possible risc, 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 40.000,00 euros. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública per 
raons d’interès públic justificat en l’informe que consta en l’expedient. Autoritzar i 
disposar, a favor d’EXIL, amb NIF núm. G62758321, la despesa de 40.000,00 
euros, dels quals 20.000,00 euros corresponen a l’exercici 2015 i 20.000,00 euros 
a l’exercici 2016 condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient, amb càrrec 
a la partida 02.01 231.11 489.03, equivalent al 50% del cost total del projecte 
(80.000,00 euros). Requerir l’entitat beneficiària per tal que presenti la justificació 
de l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte setè del conveni, a 
comptar des de la data de finalització del primer exercici i, en el segon i darrer 
exercici d’execució del projecte subvencionat, presenti el compte justificatiu 
simplificat corresponent a la totalitat del projecte realitzat, en el termini màxim de 
tres mesos a comptar des de la data de finalització íntegra del projecte. Facultar 
l’Ima. Sra. Laia Ortiz i Castellví, Regidora de Drets Socials, per a la signatura de 
l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin. 

 
14. Aprovar la revisió de preus del contracte núm. 11004340, d’acord amb la 

clàusula 8 del plec de clàusules administratives particulars, en la quantitat de 
4.243,03 euros, IVA inclòs (4.079,84 euros, import net i 163,19 euros d’IVA al 
4%). Prorrogar, de mutu acord, a l’empara dels articles 23 i 254 de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, el contracte de gestió de 
serveis públics que té per objecte el concert de places residencials d’acolliment 
d’urgències a la vellesa de caire temporal i dels serveis de tractament social 
necessaris per atendre-les (LOT 1), adjudicat a Quavitae Servicios Asistenciales 
S.A., per al termini comprès entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de 2015, per 
un import de 188.524,48 euros, IVA inclòs al tipus impositiu del 4% (181.273,54 
euros, import net i 7.250,94 euros, en concepte d’IVA al 4%). Autoritzar i 
disposar, a favor de Quavitae Servicios Asistenciales S.A., amb NIF núm. A-
80106842, la despesa per un import total de 192.767,51 euros IVA inclòs (dels 
quals 185.353,38 euros corresponen al preu net i els restants 7.414,13 euros a 
l'IVA al 4%), amb càrrec a la partida 0201. 23133.22731 del pressupost del 2015. 
Requerir l’adjudicatària perquè comparegui, dins del termini de quinze dies hàbils, 
comptats a partir del dia següent al de la notificació de la resolució de pròrroga del 
contracte, a les dependències de la cap del Departament del Serveis Jurídics de la 
Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports per a la corresponent formalització 
del contracte. 

 
15. Aprovar, de conformitat amb allò que preveuen els articles 105-106 TRLCSP 

i la clàusula 20 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, en els seus 
apartats 1º i 2º la modificació del contracte número 13002699 que té per objecte 
la gestió del SARA, de conformitat amb l’informe de la tècnica de referència de 27 
d’agost de 2015, adjudicat a Fundació Salut i Comunitat, amb CIF núm. G-
61878831, en el sentit que s’indica:, Allò convencionalment previst a la clàusula 
20.2PCAP, això és: Increment de 4 hores setmanals d’inserció laboral. Increment 
de 38 i ½ hores setmanals de Treball Social. Increment de 20 hores setmanals 
d’Educació social.·Increment de 35 hores setmanals d’atenció psicològica.· 
Increment de 8 i ½ hores setmanals d’assessorament jurídic., Allò legalment 
previst a la clàusula 20.1PCAP, atès que es considera i justifica la necessitat 
d’ajustar la prestació a especificacions tècniques, pel què fa: Increment de 10 
hores setmanals del servei de Coordinació del SARA. Increment de 15 hores 
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setmanals del servei d’administració i recepció. Autoritzar i disposar a favor de 
Fundació Salut i Comunitat, amb CIF núm. G-61878831, la despesa de 23.886,82 
euros, IVA exempt, amb càrrec a la partida 0201 23171 22731 del pressupost de 
2015. Retenir, de conformitat amb l’article 96 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, 1.194,34 euros per a reajustar la garantia del contracte, constituïda 
mitjançant la modalitat de retenció en preu del contracte. Notificar la present 
resolució a l’empresa adjudicatària. Formalitzar la modificació del contracte el dia i 
hora que se li indiqui des del Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de Drets 
Socials. 

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

contractes del sector públic (d’ara endavant TRLCSP), l’expedient per a la 
contractació, mitjançant concert, d’un mínim de 300 places/dia de mitja de 
menjador diürn, adreçat a persones que es troben en situació d’extrema pobresa 
i/o exclusió social a la ciutat, així com el foment de la inserció laboral de les 
persones amb risc d’exclusió, dividit en 3 lots, durant el termini comprès entre el 
dia 1 de gener de 2016, o des del dia següent de la seva formalització si fos 
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 15 de setembre de 
2015, que s’adjunta el qual justifica la idoneïtat i la necessitat del contracte. 
Autoritzar la despesa d’aquest contracte per un import de 2.110.762,50 euros IVA 
inclòs, dels quals 1.918.875,00 euros són pressupost net i 191.887,50 euros són 
en concepte d’IVA al tipus del 10%, amb càrrec al pressupost i partida indicats al 
document comptable, amb el desglossament següent: LOT 1: 703.587,50 euros, 
IVA inclòs dels quals 639.625 euros corresponen al preu net i 63.962,50 euros a 
l’IVA), LOT 2: 703.587,50 euros, IVA inclòs dels quals 639.625 euros corresponen 
al preu net i 63.962,50 euros a l’IVA), LOT 3: 703.587,50 euros, IVA inclòs dels 
quals 639.625 euros corresponen al preu net i 63.962,50 euros a l’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 municipals. 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. 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. Declarar la 
improcedència de revisió de preus a l’empara de l’art. 89 del TRLCSP, ateses les 
característiques del contracte. Donar compte a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

 
 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 
 
17. Aprovar les bases específiques de convocatòria corresponent a l’any 2015 

del “Premi Consell Municipal d’Immigració de Barcelona". Convocar el Premi del 
Consell Municipal d’Immigració, en l’edició de 2015, d’acord amb les bases 
específiques que s’aproven, amb l’objectiu de valorar principalment els treballs o la 
feina feta per tal d’assolir la integració real de les persones immigrades i la cohesió 
social. Publicar aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, a la Gaseta 
Municipal i al tauler d’edictes de la corporació per a la seva màxima difusió. 
Autoritzar la despesa de 7.500,00 euros, amb càrrec a la partida 0201 48101 
23261 del pressupost de 2015, en concepte de dotació econòmica del Premi, amb 
el següent desglossament: 6.000,00 euros que correspondran al millor projecte 
seleccionat pel jurat, i 1.500,00 euros a la menció especial. 

 
Districte de Ciutat Vella 

 
18. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

mitjançant el Districte de Ciutat Vella i la Casa de la Barceloneta 1761, que té per 
objecte establir la col·laboració de les institucions per tal de facilitar la difusió del 
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fons fotogràfic incorporat al fons documental anomenat Col·lecció Arxiu Popular de 
la Barceloneta. Facultar la Regidora del Districte de Ciutat Vella per a la firma del 
present conveni. 

 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 
19. Aprovar definitivament el projecte de decret d’ordenació singular de 

terrasses al carrer Major de Sarrià, i a les places de Sarrià i Consell de la Vila, al 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, d’iniciativa municipal, i Donar-ne 
compte al Plenari del Consell Municipal, de conformitat amb allò que preveu 
l’article 79 de l’Ordenança de Terrasses aprovada pel Plenari del Consell Municipal 
el 20 de desembre de 2013. 

 
 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 
20. Prorrogar per raons d'interès públic el termini de vigència del contracte que 

té per objecte el servei per al “manteniment, reparació i operació d’instal·lacions 
del centre de control de trànsit de la ciutat de Barcelona; fins el 30 de setembre de 
2016, d’acord amb el que estableix la clàusula 3 de plec de clàusules 
administratives particulars, i atesa la conformitat del contractista, d’acord amb el 
que estableix l'article 303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Ampliar l'autorització i 
disposició de despesa del contracte número 13000823 per un import de 
857.285,00 euros amb càrrec al Pressupost i Partida indicades en el document 
comptable, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els 
pressupostos corresponents. Disposar-la a favor de ETRA BONAL, S.A., NIF 
A08522955. Declarar la improcedència de la revisió de preus a l'empara de l'article 
89 del TRLCSP. Requerir l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies 
hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, comparegui per formalitzar la 
pròrroga del contracte a les dependències d'Administració de l'Àrea d'Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat. 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
 
21. Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la definició de l’equipament 
destinat a Llar Residència i Residència Assistida de la Fundació Maria Engracia 
Olivella Canals, situada al carrer Montevideo, núm. 15, promogut per la Fundació 
privada Maria Engracia Olivella Canals; exposar-lo al públic pel termini d’un mes; 
sotmetre’l al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i donar-ne 
compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.  

 
22. Aprovar el Modificat del Projecte executiu de reurbanització dels carrers de 

Lleó XIII i García Mariño al Districte de Sarrià–Sant Gervasi de Barcelona, 
d’iniciativa municipal, segons l’article 42 i següents del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i 
d’acord amb l’Informe Tècnic Jurídic de la societat municipal BIMSA que figura a 
l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un 
import total d'1.021.043,53 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, 
import resultant de sumar el preu del contracte (844.416,68 euros), que ja 
incorpora la baixa ofertada per l’adjudicatari i l’import de les modificacions 
(176.626,85 euros); publicar aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal, i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de 
Barcelona i encarregar a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 
Districte de Gràcia 

 
23. Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, Pla especial urbanístic i integral per a la concreció de la 
titularitat, tipus i ordenació de l’equipament de la Casa Vicens, situada al carrer de 
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Les Carolines, núms. 18-24, promogut per Vicens Gaudi Somici, S.A.; exposar-lo al 
públic pel termini d’un mes; sotmetre’l al Consell Municipal per a la seva aprovació 
definitiva; i donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

 
Districte de Nou Barris 

 
24. Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització de l’àmbit del PAU 1 de la 

MPGM del Barri de Roquetes (fases 2 i 3 d’urbanització de superfície), al Districte 
de Nou Barris, a Barcelona, d’iniciativa publicoprivada, d’acord amb l’Informe 
Tècnic del Projecte de 22 d’abril de 2015, que figura a l’expedient administratiu i 
que a aquests efectes es dóna per reproduït, amb un import de total 
d'1.666.304,53 euros, més el 21% de l’impost del valor afegit (IVA); d’acord amb 
allò que preveu l’art. 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme; resoldre les al·legacions presentades 
per les Sres. Teresa, Juana i Rosa Mª Villalonga Fuentes en data 25 de juny de 
2015, i pel Sr. José Antonio Castro Sousa, actuant en representació de l’entitat 
Construcciones José Castro, SA en data 23 de juliol de 2015, en el sentit i pels 
motius que justificadament i raonada figuren als informes de la Directora de 
Serveis de Projectes i Obres de la Societat municipal Barcelona Gestió Urbanística, 
SA de 6 de juliol de 2015 i 14 de setembre de 2015, i del Director de Serveis 
Econòmics de la Societat municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA de 8 de juliol 
de 2015, que obren a l’expedient, i que a efectes de motivació s’incorporen a 
aquest acord; i publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOP), en un diari dels de més circulació de la província, a la Gaseta Municipal, i al 
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; notificar-ho als interessats en aquest 
procediment; i encarregar a Bagur, SA la gestió de l’actuació. 

 
Districte de Sant Martí 

 
25. Atorgament de la llicència per a l'ampliació i reforma del conjunt format per 

dos edificis A1 i A2, que consten de dues plantes soterrànies conjuntes i dos 
cossos edificatoris independents sobre rasant a favor d'Altamira Santander Real 
Estate S.A. a l'avinguda Diagonal, 133-135; carrer Bilbao, 108-116 i carrer Pere 
IV, 213-225. Descripció de les obres que s'autoritzen segons plànols aprovats i 
prescripcions de la llicència: Ampliació i reforma del conjunt format per dos edificis 
A1 i A2 que consten de dues plantes soterrànies conjuntes (destinades a 45 
trasters i aparcament, amb 208 places de cotxe i 12 de moto) i dos cossos 
edificatoris independents sobre rasant. El cos alt (A1), compost per planta baixa 
amb altell (2 locals comercials) i 26 plantes altes (124 habitatges) i planta tècnica 
d'instal·lacions, i l'edifici baix (A2) compost per planta baixa (2 locals comercials) i 
5 plantes altes (30 oficines). L'ampliació es concreta en el cos A1, amb la dotació 
de cossos volats i l'adició de les plantes 21 a 26 i tècnica d'instal·lacions, tot 
disposant-hi 23 habitatges nous. La reforma correspon a la modificació del projecte 
emparat per la llicència d'obres amb núm. d'exp. 10-2005LM19197, atorgada en 
data 04/04/2006, consistent en: a] modificacions puntuals en plantes soterrànies, 
b] canvi respecte la volumetria inicial del cos A1 i la seva distribució dels 
habitatges entre les plantes 1 i 20 (ambdues incloses; amb reducció del nombre 
d'habitatges, passant de 174 a 101), c] canvi respecte la volumetria inicial del cos 
A2 (quedant reduïdes a 5 les 9 plantes altes inicials, suprimits els 14 habitatges 
inicials i reduït el nombre d'oficines, passant de 44 a 30). Quedant el conjunt 
destinat a 124 habitatges, 4 locals comercials, 30 oficines, 45 trasters, 208 places 
d'aparcament de cotxe i 12 de motos. Condicions particulars de la llicència: En el 
transcurs de les obres:, L'alçada lliure sota els conductes de ventilació de 
l'aparcament no serà inferior a 2,20 m., Pel que fa a la recollida pneumàtica de 
residus RSU, es farà d'acord amb les prescripcions tècniques de la Direcció de 
Serveis de Neteja i Gestió de Residus de l'Ajuntament de Barcelona i la seva 
assistència tècnica de BCASA, segons l'informe P15.0073 de 8 de juny de 2015., 
S'haurà d'acreditar la vigència de l'assegurança formalitzada segons la modificació 
de 19 de maig de 1993 de l'art. 24 OME, durant el termini d'execució de les obres., 
Caldrà definir l'espai qualificat de verd públic en la confluència del carrer Pere IV 
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amb l'avinguda Diagonal, i executar-hi les obres abans de l'ocupació dels edificis 
A1 i A2., Caldrà que tant els paviments i elements d'urbanització, com el mobiliari 
urbà de l'espai lliure d'edificació corresponent a les dues finques, es facin d'acord 
amb els especejaments, les qualitats i les característiques descrites en els plànols 
A05/3 i A08/1 del projecte aprovat en la llicència original, amb el núm. d'exp. 10-
2005LM19197. Així mateix, en referència a detalls rampes accés i sortida de 
l'aparcament, caldrà que es facin d'acord amb els plànols A06/0 i A07/0 del 
projecte de l'esmentat exp. 10-2005LM19197. Prèviament, caldrà comunicar al 
Dept. de Projectes Urbans l'inici d'aquests treballs. En la primera ocupació:, Caldrà 
que tant les obres com les seves instal·lacions, tals com parallamps i antenes, 
quedin per dessota de l'altura màxima que hagi estat autoritzada pel pertinent 
acord de l'Agencia Estatal de Seguridad Aérea del Ministerio de Fomento, per raó 
de servituds aeronàutiques i en tractar-se d'un edifici de més de 100 m d'altura., 
Caldrà haver obtingut la corresponent llicència dels guals de l'aparcament., Caldrà 
haver legalitzar l'activitat de l'aparcament seguint el procediment de Comunicació 
Prèvia (Annex III.2.a), d'acord amb el codi 12.46/1 de la Instrucció per a 
l'aplicació de l'OMAIIAA (BOPB de 12/01/2011 i 14/02/2011). -  Caldrà haver 
legalitzat les instal·lacions d'infraestructures comunes de telecomunicacions davant 
de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat 
de Catalunya., Caldrà que la instal·lació a base de bomba de calor, en substitució 
d'una de captació solar tèrmica, s'ajusti a la prèviament informada favorablement 
per l'Agència d'Energia de Barcelona en data 3 de setembre de 2015. S'aportarà: 
a] certificació, signada per un tècnic competent, que la instal·lació s'ha executat 
conforme al projecte presentat, i b] contracte de manteniment degudament signat 
que permeti garantir la continuïtat del servei., Caldrà aportar, conjuntament amb 
el certificat final d'obres, la documentació especificada en l'art. 6.2 de l'Ordenança 
Reguladora de les Condicions de Protecció Contra Incendis (ORCPI-08; BOPB núm. 
83 de 05/04/2008), en justificació de la reacció al foc dels materials de 
recobriment i els materials emprats per dotar d'EF a l'estructura., Caldrà que els 
trasters quedin vinculats als habitatges i, a més, el traster al qual s’accedeixi a 
través d’una plaça d’aparcament haurà de quedar vinculat a aquesta., Caldrà haver 
reposat tant la vorera com els elements urbanístics o mobiliari urbà del front de la 
finca que hagi quedat malmès per raó de les obres, de manera que en concloure 
les obres hauran de quedar en perfecte estat. 

 
26. Rectificar l’acord adoptat per la Comissió de Govern en sessió de 16 de 

setembre de 2015, d’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla Especial 
d’establiments de concurrència pública i dels comerços alimentaris amb degustació 
del Districte de Sant Martí, i de suspensió de l’atorgament de llicències i/o 
comunicats i altres autoritzacions municipals connexes establerts per la legislació 
sectorial, per a la instal·lació o l’ampliació de determinades activitats regulades en 
l’Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de concurrència pública 
(OMAECP), pel que fa a l’àmbit assenyalat com a “S2 Nova ATE-A menys l’àmbit 
S1, en el següent sentit, “Suspendre en l’àmbit assenyalat com a “S2 Nova ATE-A 
menys l’àmbit S1” l’atorgament de llicències i/o comunicats i altres autoritzacions 
municipals connexes establerts per la legislació sectorial, per a la instal·lació o 
l’ampliació de les activitats regulades en els següents epígrafs de l’Ordenança 
municipal de les activitats i dels establiments de concurrència pública (OMAECP): 
1. Espectacles, activitats d’exhibició i espectacle; 2.1 Activitats esportives; 2.2. 
Activitats musicals; 2.3. Activitats de restauració; 2.4. Activitats de jocs i 
atraccions (excepte ludoteques. Epígrafs 2.4.5 de la OMAECP); 2.6 Activitats 
audiovisuals; i EC3.3.3 Comerç alimentari amb degustació. Suspendre, també, 
l’atorgament de llicències d’obres i comunicacions prèvies vinculades a la 
instal·lació d’aquestes activitats, d’ampliació i reforma de local, si suposen 
augment d’aforament, i, en conseqüència, excloure de la suspensió en l’àmbit S2 
Nova ATE-A menys S1 l’atorgament de llicències i/o comunicats i altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, per a la 
instal·lació i/o ampliació de ludoteques (epígraf 2.4.5. de la OMAECP); ratificar a 
tots els efectes, la resta de pronunciaments de l’acord que ara es rectifica; i 
publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
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Moció 

 
Única. Denegar l’aprovació inicial, de conformitat amb l'article 89.2 del Text 

Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), del Pla de 
Millora Urbana per a la concreció de volums dels solars de la parcel·la est de Torre 
Vilana, promogut per Josel S.L., atesa l’existència de motius determinants de la 
seva denegació, fonamentats a l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, 
que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord; i 
donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
 

 
Acords de la sessió del 30 de setembre de 2015 

 
Aprovació de l'acta de la sessió de 23 de setembre de 2015. 

 
Part Decisòria 

 
Propostes d’acord 
 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
 
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Ilustre 

Colegio de Abogados de Barcelona, amb NIF Q0863003J, per al Servei d'Orientació 
Jurídica CIE Barcelona, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant 
concessió directa i amb caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 
22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 
6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de 
Barcelona, per un import de 30.000,00 euros. Autoritzar i disposar la despesa per 
un import de 30.000,00 euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats 
en aquest mateix document, a favor de l'Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, 
amb NIF Q-0863003-J, per al Servei d'Orientació Jurídica CIE Barcelona. Facultar 
l'Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, Primer Tinent d'Alcaldia de l'Ajuntament de 
Barcelona, per a la signatura de l'esmentat conveni. Requerir l'entitat beneficiària 
per tal que, en el termini màxim de 6 mesos a partir del pagament de la 
subvenció, presenti el balanç econòmic, la memòria de funcionament i justificació 
dels fons rebuts. 

 
2. Aprovar l’expedient núm. 3-136/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2015, d’import 75.335,19 euros, de conformitat amb la documentació i 
amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, 
referència comptable núm. 15091891. 

 
3. Aprovar l’expedient núm. 3-138/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2015, provinents de la Generalitat de 
Catalunya, en concepte de Fons de Turisme, per import de 180.942,44 euros, per 
tal de dur a terme el Projecte de senyalització vertical per a vianants al districte de 
Sant Martí i el Pla estratègic per al desenvolupament del turisme inclusiu de l’Àrea 
de Drets Socials, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 
15091895. Donar compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 
4. Aprovar l’expedient núm. 3-139/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2015, per ingrés i compromís d’ingrés, 
procedents de la Diputació de Barcelona, per a la realització d’esdeveniments 
esportius d’interès per a la ciutat de Barcelona a celebrar durant l’any 2015, per 
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import total de 75.281,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable 15092195. Donar compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i 
Hisenda.  

 
5. Aprovar l’expedient núm. 3-140/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2015, per l’ingrés de la Fundació 
Bloomberg Family Foundation Inc., derivat de la posada en marxa del projecte 
Vincles BCN, per import de 80.000,00 euros, de conformitat amb la documentació i 
amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, 
referència comptable 15092095. Donar compte d’aquest acord a la Comissió 
d’Economia i Hisenda. 

 
6. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la 

Fundació Barcelona Comerç, amb NIF G63433650, per a la realització del Pla 
d'Acció 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 i 6.3 de la 
normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, 
per un import de 385.000,00 euros. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública 
per raons d'interès públic justificades en els informes que consten a l'expedient. 
Autoritzar i disposar la despesa de 385.000,00 euros amb càrrec a la partida 0702-
48903-43141, equivalent al 62,91% del cost total del projecte corresponent a 
611.950,00 euros. Requerir l'entitat beneficiària per tal que en el termini màxim de 
3 mesos, a comptar des de la finalització de l'activitat realitzada, presenti la 
justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte cinquè del 
conveni. 

 
ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 
7. Adjudicar el contracte núm. 15002297 (lot 1), que té per objecte el concert 

d’un mínim de 40 places residencials de titularitat privada, situades a la ciutat de 
Barcelona, per posar-les a disposició de l’Ajuntament de Barcelona per formar part 
de la xarxa de places que conformen el Servei d’Acolliment d’Urgències a la Vellesa 
(SAUV), des de l’1 d’octubre de 2015 o, altrament, la data que es fixi en la 
formalització del contracte, si és posterior, fins al 30 de setembre de 2017, per un 
import d'1.753.934,84 euros (1.686.046,46 euros com a pressupost net i 
67.888,38 euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit), de conformitat amb 
la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a Quavitae 
Servicios Asistenciales, SAU, amb NIF núm. A80106842, i d'acord amb la seva 
proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa. DISPOSAR a favor de 
l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s 
pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document. 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. Requerir l'adjudicatari perquè, en el termini de quinze dies hàbils 
des del següent al de la notificació d’aquesta adjudicació, es personi a les 
dependències del Departament de Serveis Jurídics de la Gerència de Drets Socials 
(Pg. Sant Joan, 75, 9è) per a la formalització del contracte. 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. 

 
8. Adjudicar el contracte núm. 15002299 (lot 2), que té per objecte el concert 

d’un mínim de 20 places residencials de titularitat privada, situades a la ciutat de 
Barcelona, per posar-les a disposició de l’Ajuntament de Barcelona per formar part 
de la xarxa de places que conformen el Servei d’Acolliment d’Urgències a la Vellesa 
(SAUV), a partir des de l’1 d’octubre de 2015 o, altrament, la data que es fixi en la 
formalització del contracte, si és posterior, fins al 30 de setembre de 2017, per un 
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import de 876.967,41 euros (843.023,23 euros com a pressupost net i 33.944,18 
euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit), dels pressupostos del 2015, 
2016 i 2017, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda 
en l'expedient a Residencia Edelweiss Vallvidrera, amb NIF núm. B59056390, i 
d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa. 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. Disposar a favor de l'adjudicatari l'esmentada 
quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en 
aquest mateix document. Requerir l'adjudicatari perquè, en el termini de quinze 
dies hàbils des del següent al de la notificació d’aquesta adjudicació, es personi a 
les dependències del Departament de Serveis Jurídics de la Gerència de Drets 
Socials (Pg. Sant Joan, 75, 9è) per a la formalització del contracte. 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. 

 
9. Declarar desert, de conformitat amb l’article 151.3 del Text Refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic, el lot 3 (contracte núm. 15002300) per a la 
contractació concert d’un mínim de 15 places residencials de titularitat privada, 
situades a la ciutat de Barcelona, per posar-les a disposició de l’Ajuntament de 
Barcelona per formar part de la xarxa de places que conformen el Servei 
d’Acolliment d’Urgències a la Vellesa (SAUV), des de l’1 d’octubre de 2015 o, 
altrament, la data que es fixi en la formalització del contracte, si és posterior, fins 
al 30 de setembre de 2017, per un pressupost de 657.725,57 euros, IVA inclòs, ja 
que no s’ha presentat cap oferta durant el termini de licitació. Anul·lar la despesa 
d’aquest contracte per un import de 657.725,57 euros, dels quals 632.267,43 
euros són pressupost net i 25.458,14 euros són en concepte d’Impost sobre el 
Valor Afegit, amb càrrec al pressupost i partides indicats al document comptable. 
Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
10. Excloure la proposició presentada per Residencia Ergos, SA, amb NIF núm. 

A59312405, en relació al lot 4 (contracte núm. 15002301), per al concert d’un 
mínim de 15 places residencials de titularitat privada, situades a la ciutat de 
Barcelona, per posar-les a disposició de l’Ajuntament de Barcelona per formar part 
de la xarxa de places que conformen el Servei d’Acolliment d’Urgències a la Vellesa 
(SAUV), des de l’1 d’octubre de 2015 o, altrament, la data que es fixi en la 
formalització del contracte, si és posterior, fins al 30 de setembre de 2017, per 
incorporar criteris automàtics en la proposta tècnica dels criteris de judici de valor 
presentada, contradient el que preveu l’article 26 del Reial Decret 817/2009, de 8 
de maig, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament parcial de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre de contractes del sector públic. Declarar desert, de 
conformitat amb l’article 151.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, el lot 4 (contracte núm. 15002301) per a la contractació concert d’un mínim 
de 15 places residencials de titularitat privada, situades a la ciutat de Barcelona, 
per posar-les a disposició de l’Ajuntament de Barcelona per formar part de la xarxa 
de places que conformen el Servei d’Acolliment d’Urgències a la Vellesa (SAUV), 
des de l’1 d’octubre de 2015 o, altrament, la data que es fixi en la formalització del 
contracte, si és posterior, fins al 30 de setembre de 2017, per un pressupost de 
657.725,57 euros, IVA inclòs, ja que l’única oferta presentada durant el termini de 
licitació ha estat exclosa. Anul·lar la despesa d’aquest contracte per un import de 
657.725,57 euros, dels quals 632.267,43 euros són pressupost net i 25.458,14 
euros són en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit, amb càrrec al pressupost i 
partides indicats al document comptable. Donar-ne compte a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

 
11. Declarar desert, de conformitat amb l’article 151.3 del Text Refós de la Llei 

de Contractes del Sector Públic, el lot 5 (contracte núm. 15002302) per a la 
contractació concert d’un mínim de 10 places residencials de titularitat privada, 
situades a la ciutat de Barcelona, per posar-les a disposició de l’Ajuntament de 
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Barcelona per formar part de la xarxa de places que conformen el Servei 
d’Acolliment d’Urgències a la Vellesa (SAUV), des de l’1 d’octubre de 2015 o, 
altrament, la data que es fixi en la formalització del contracte, si és posterior, fins 
al 30 de setembre de 2017, per un pressupost de 438.483,72 euros, IVA inclòs, ja 
que no s’ha presentat cap oferta durant el termini de licitació. Anul·lar la despesa 
de d’aquest contracte per un import de 438.483,72 euros, dels quals 421.511,62 
euros són pressupost net i 16.972,10 euros són en concepte d’Impost sobre el 
Valor Afegit, amb càrrec al pressupost i partides indicats al document comptable. 
Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
12. Excloure, d’acord amb l’article 82 del Reglament general de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques, la proposició presentada per Nuestra 
Señora de Meritxell, SL, amb NIF núm. B60857596 ja que no ha acreditat la 
solvència requerida a la clàusula 7 del plec de clàusules administratives particulars, 
d’acord amb el seu escrit de 30 de juliol de 2015, mitjançant el qual Nuestra 
Señora de Meritxell, SL renuncia voluntàriament a seguir en el procediment en no 
complir els requisits de solvència. Adjudicar el contracte núm. 15002303 (lot 6), 
que té per objecte el concert d’un mínim de 10 places residencials de titularitat 
privada, situades a la ciutat de Barcelona, per posar-les a disposició de 
l’Ajuntament de Barcelona per formar part de la xarxa de places que conformen el 
Servei d’Acolliment d’Urgències a la Vellesa (SAUV), des de l’1 d’octubre de 2015 
o, altrament, la data que es fixi en la formalització del contracte, si és posterior, 
fins al 30 de setembre de 2017, per un import de 438.483,72 euros (421.511,62 
euros com a pressupost net i 16.972,10 euros en concepte d’Impost sobre el Valor 
Afegit), dels pressupostos del 2015, 2016 i 2017, de conformitat amb la proposta 
de valoració i classificació continguda en l'expedient a Clínica Barceloneta, SAU, 
amb NIF núm. A08418477, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada 
l'oferta més avantatjosa. Disposar a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat 
amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix 
document. 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. Requerir l'adjudicatari perquè, en el 
termini de quinze dies hàbils des del següent al de la notificació d’aquesta 
adjudicació, es personi a les dependències del Departament de Serveis Jurídics de 
la Gerència de Drets Socials (Pg. Sant Joan, 75, 9è) per a la formalització del 
contracte. 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 les Corts 

 
14. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la 

Immobiliària Colonial SA-Pedralbes Centre, per tal de col·laborar en la realització 
de la difusió de les activitats de la Festa Major de Les Corts 2015, a canvi de les 
contraprestacions que aquest Ajuntament li ofereixi dins la campanya publicitària 
de la Festa Major, amb vigència des del dia següent a la seva formalització fins al 
31 de desembre de 2015; facultar l'Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, Regidora del 
Districte de les Corts, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots 
aquells documents que se’n derivin. 

 
15. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el Reial 

Automòbil Club de Catalunya (RACC), per tal de regular l’organització que durà a 
terme el RACC realitzant el circuit de karts que tindrà lloc en el marc del 'Carrer de 
Festa', a canvi de les contraprestacions que aquest Ajuntament li ofereixi dins la 
campanya publicitària de la Festa Major, amb vigència des del dia següent a la 
seva formalització fins a 31 de desembre de 2015; facultar l'Ima. Sra. Laura Pérez 
Castaño, Regidora del Districte de les Corts, la signatura de l’esmentat Conveni, 
així com la de tots aquells documents que se’n derivin. 
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ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
16. Facultar la Comissionada d’Ecologia per la signatura del conveni a subscriure 

amb Aigües de Barcelona, per al desenvolupament del programa municipal Pla 
Buits: Buits urbans amb implicació territorial i social, que va ser aprovat per la 
Comissió de Govern en sessió de 10 de juny de 2015. 

 
Districte de Sant Martí 

 
17. Fixar en virtut de mutu acord l’import de 4.399.353,27 euros a abonar a 

Endesa Distribución Eléctrica, S.L Sociedad Unipersonal (Endesa) com a preu just 
per l’expropiació de la finca situada als carrers Castella, 5-11, Sant Joan de Malta, 
209-217, d’aquesta ciutat, que comprèn també el trasllat de la subestació elèctrica 
del Poblenou que es troba instal·lada a la mateixa finca. Aplicar l’esmentada 
quantitat amb càrrec al projecte P.10.6815.01 com a deute a preveure per 
l’Ajuntament de Barcelona. Autoritzar el pagament de la quantitat total de 
2.350.000,00 euros en concepte del primer fraccionament del preu just fixat de 
mutu acord, a fi que Endesa iniciï els treballs de desmantellament de la subestació 
elèctrica; aplicar l’esmentada quantitat a la partida corresponent del Districte de 
Sant Martí per a l’any 2015 (projecte núm. P.10.6815.01); disposar i reconèixer 
l’obligació en favor d’Endesa per l’import de 2.350.000,00 euros; altrament, 
consignar l’import a la Caixa Municipal de Dipòsits en cas que es doni alguna de les 
circumstàncies establertes a l’article 51 del Reglament de la Llei d’expropiació 
forçosa. ocupar l’esmentada finca immediatament després d’haver pagat o 
consignat la totalitat del preu just, que es realitzarà en tres pagaments fraccionats 
de conformitat amb el calendari de pagaments establert de mutu acord per les 
parts, mitjançant Acta administrativa de 7 de maig de 2015. 

 
Moció 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
Única. Facultar la Regidora de Mobilitat, per formalitzar els contractes 15001694 

i 15001695 relatius al servei de manteniment i reparació de les instal·lacions i 
sistemes de regulació del trànsit a la ciutat de Barcelona, Lot 1 i Lot 2, adjudicats 
per la Comissió de Govern en sessió de 29 de juliol de 2015. 
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COMISSIONS CONSELL MUNICIPAL 

Actes 
 

Acords de la sessions del mes de setembre de 2015 
 
 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 
 
Sessió de 21 de setembre de 2015. 

 
Part Decisòria / Executiva 

 
Propostes d’acord 
 
1. Primer. Aprovar inicialment la modificació de crèdit del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015, consistent en suplements de crèdit i 
crèdits extraordinaris per import de 83.470.228,73 euros, finançats amb Romanent 
de Tresoreria per a Despeses Generals corresponent a la Liquidació del Pressupost 
2014 (aprovada per Decret d’Alcaldia de 27 de febrer de 2015) i transferències de 
crèdit per import de 12.900.000,00€, de conformitat amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 
15090790. Segon. Exposar-lo al públic durant un termini de quinze dies hàbils per 
tal que es puguin formular les reclamacions que es considerin oportunes. 

 
Part d’Impuls i control 

 
Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a 

continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no 
produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris. 

 
Del Grup municipal CiU: 
 
2. La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a 

impulsar de manera prioritària les accions i iniciatives administratives necessàries 
per tal de liderar la implantació d'un salari mínim més elevat a Barcelona i a la 
seva àrea metropolitana, per tal que els treballadors i treballadores rebin una 
remuneració més adequada a les seves necessitats. 

 
Del Grup municipal Ciutadans: 
 
3. La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que es procedeixi per part del 

Govern municipal i les formacions polítiques representades al Consistori de 
Barcelona a l'estudi, implementació i reforma de l'organisme Barcelona Activa, per 
donar resposta a les situacions de desigualtat i atur de la nostra ciutat a les 
persones en aquesta situació i amb una edat superior als quaranta-cinc anys. 

 
Del Grup municipal ERC: 
 
4. La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1) Accelerar les obres del Mercat 

de Sant Antoni per tal de tenir-les enllestides abans no comenci la campanya de 
Nadal del 2016 o, si tècnicament no és viable, durant el tercer trimestre del 2017. 
2) Dotar el Mercat dels recursos per tal de finalitzar l'obra en la data acordada. 3) 
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Coordinar tots els actors implicats per tal d'avançar l'obertura el primer dia que 
tècnicament sigui viable. 

 
Del Grup municipal PSC: 
 
5. La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1) Donar compliment a la 

proposició relativa a l'enllumenat de Nadal aprovada per la Comissió d'Economia, 
Empresa i Ocupació del 23 de gener de 2013. 2) Que el Govern municipal 
mantingui el concurs d'idees per a l'enllumenat de Nadal així com la dotació 
econòmica necessària perquè els guanyadors del millor disseny d'enllumenat 
nadalenc puguin ser implementats als carrers de la ciutat. 

 
Del Grup municipal PP: 
 
6. La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern municipal a 

constituir immediatament la Comissió no permanent d'estudi del deute de la 
Generalitat de Catalunya amb l'Ajuntament de Barcelona. 

 
 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 
 
Sessió de 21 de setembre de 2015. 

 
Part d’Impuls i control 

 
Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a 

continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no 
produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris. 

 
Del Grup municipal CiU: 
 
1. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda fer efectiva a partir de 

l'1 de gener de 2016 la promoció del 100% que garanteix l'accés gratuït als 
museus i centres patrimonials propis de l'Ajuntament de Barcelona, a les persones 
inscrites en el registre "Gaudir Més Barcelona", tal i com es recull en la modificació 
de l'Ordenança fiscal número 3.13, taxes per serveis culturals. 

 
Del Grup municipal Ciutadans:  
 
2. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda revisar els criteris 

d'accés als habitatges d'emergència social per donar resposta satisfactòria a les 
demandes de les persones que necessiten un habitatge. 

 
Del Grup municipal ERC: 
 
3. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar a revisar i 

procedir si s'escau als canvis de noms referits a la simbologia monàrquica de la 
nostra història contemporània en el nomenclàtor, especialment tots aquells 
imposats sota la dictadura franquista, atenent l'opinió dels veïns i veïnes. Valorar 
en aquest procés els noms següents sens perjudici que se'n puguin incloure també 
altres: passeig Joan de Borbó, plaça Maria Cristina, avinguda Maria Cristina, 
passatge Isabel, avinguda Borbó, passeig Isabel II, plaça Joan Carles I, carrer 
Alfons XII, avinguda Príncep d'Astúries, carrer Reina Cristina, carrer Reina Victòria, 
Moll Príncep d'Espanya. 
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Del Grup municipal PSC: 
 
4. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda que el govern 

municipal presenti, en un termini màxim de 3 mesos, un informe que analitzi 
l'oferta i la demanda que hi ha a la ciutat de Barcelona per l'educació infantil (0-3 
anys) pel curs 2015-2016, i les necessitats en aquest àmbit, així com la previsió de 
creació de places en centres de titularitat municipal i gestió directa. 

 
Del Grup municipal PP: 
 
5. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al govern 

municipal a elaborar, en el termini de tres mesos, un mapa d'ajudes i recursos 
socials amb criteris d'accés als serveis amb l'objectiu de garantir la transparència, 
l'equitat en l'assignació de recursos i prestacions socials, per tal que sigui una eina 
útil que faciliti la tasca dels i les professionals dels serveis socials i garanteixi els 
drets dels usuaris i usuàries. I comunicar i informar al conjunt de la ciutadania 
sobre quin és el seu Centre de Serveis Socials de referència i donar a conèixer a 
través d'una guia els ajuts, prestacions i serveis que s'ofereixen. 

 
Declaració Institucional 
 
6. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de l’Ajuntament de Barcelona 

acorda: 
 
1. Donar suport a les víctimes de la Talidomida a l’estat espanyol, i en particular 

a l’Associació de Víctimes de la Talidomida d’Espanya i altres Inhabilitats (AVITE), 
per la seva lluita incansable a favor de les víctimes d’aquest fàrmac, que degut 
aquella negligència es va generar el deute històric que el Govern de l’estat té amb 
els afectats i les afectades i el seus familiars. 

 
2. Instar a l’empresa farmacèutica alemanya Grünenthal que indemnitzi als 

afectats i les afectades de l’estat espanyol, víctimes d’aquest fàrmac, sense més 
dilació com ho ha fet amb els afectats d’altres països. 

 
3. Demanar al Govern de l’estat que insti a l’empresa farmacèutica alemanya 

Grünenthal a pagar les indemnitzacions als afectats i afectades víctimes d’aquest 
fàrmac. 

 
4. Instar al President del Govern de l’estat a negociar la concessió de les 

pensions vitalícies als afectats i les afectades de la Talidomida a l’estat espanyol, 
tal com estan percebent els afectats i les afectades de la resta de països europeus. 

 
5. Traslladar aquest acord, i la solidaritat de la ciutat amb els afectats i les 

afectades per la Talidomida, a l’Associació de Víctimes de la Talidomida d’Espanya i 
altres Inhabilitats (AVITE). 

 
6. Traslladar aquest acord a l’empresa farmacèutica alemanya Grünenthal i al 

Govern de l’estat. 
 
 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 
SEGURETAT I PREVENCIÓ 
 
Sessió de 22 de setembre de 2015. 

 
Part Decisòria / Executiva 
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Propostes d’acord 
 
1. Declarar, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les Normes 

Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud de la senyora Carolina 
López García, la compatibilitat entre el seu càrrec com a Consellera del Districte de 
Sants-Montjuïc -per al qual fou nomenada per Decret de l’Alcaldia del 24 de juliol 
de 2015, passant-lo a exercir en règim de dedicació plena (parcial) en un 
percentatge del 75% per resolució del Regidor del Districte del 29 de juliol de 
2015- i la seva activitat privada de realització de traduccions, per compte propi i 
en règim de treballadora autònoma. Aquesta autorització resta condicionada a 
l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que 
es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 
personal de les Administracions Públiques i d’altra normativa aplicable, en especial, 
les establertes en les Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes que 
s’han esmentat. En tot cas, la present autorització perdrà vigència per canvi de lloc 
de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. 

 
Part d’Impuls i control 

 
Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a 

continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no 
produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris. 

 
Del Grup municipal CiU: 
 
2. La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció insta a l'Alcaldessa a l'aprovació d'un decret sobre la paritat en la 
constitució del seu equip gerencial, a nomenar dones en les gerències que queden 
vacants i a donar compliment al II Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i 
Dones 2015-2019 per acord del Plenari de 27 de març de 2015. 

 
Del Grup municipal Ciutadans: 
 
3. La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda establir el programa d'implementació de transparència de 
l'Ajuntament de Barcelona, les empreses de titularitat municipal, i els instituts 
municipals, de conformitat a la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, 
accés a l'informació pública i bon govern. 

 
Del Grup municipal ERC: 
 
4. La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: 1. Impulsar la creació d’una Xarxa Catalana de ciutats refugi i 
adherir-s’hi. 2. Instar al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament a 
coordinar aquesta xarxa i a desenvolupar el projecte d’acolliment a tots els 
desplaçats per la guerra conjuntament amb la Generalitat de Catalunya per tal de 
garantir la unitat d’acció política i institucional. 3. Acollir, amb el suport de les 
entitats que treballen aquesta problemàtica i les entitats del tercer sector social, a 
famílies sirianes refugiades de guerra. 4. Fer un registre de persones que 
s’ofereixin a col·laborar en l’atenció i acollida de les famílies desplaçades, tot 
garantint que la responsabilitat de posar els mitjans per a l’acollida és dels poders 
públics. 5. Crear el Consell Ciutadà pels refugiats. Sota el qual crear una Taula de 
solidaritat amb Síria que estaria format per una banda per les associacions que 
treballen el tema de l’asil, per l’altre per entitats solidàries que vulguin aportar la 
seva experiència en el seu àmbit i com a darrer element pel comitè ciutadà de 
Solidaritat amb el poble sirià on s’agruparien fundacions, empreses i particulars 
que vulguin col·laborar d’alguna manera en la causa. 6. Aprofitar els recursos i 
treballar de manera coordinada amb el Fons Català de Cooperació al 
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Desenvolupament i dotar-lo dels recursos econòmics necessaris per a que, en 
col·laboració amb les entitats que treballen la problemàtica, pugui desenvolupar el 
projecte d’acollir les famílies desplaçades i garantir la seva correcta atenció amb 
els professionals (psicòlegs, educadors, intèrprets, advocats, ...) adients. 7. 
Prioritzar en aquest programa a les dones i al col·lectiu LGTBI per ser dos dels 
sectors més vulnerables allà on els drets humans estan menys garantits, així com 
prioritzar mantenir la unitat familiar dels demandants d’asil. 8. Reforçar el SAIER 
amb més personal, recursos econòmics i descentralitzar-lo als districtes amb més 
demanda. 9. Instar al govern de l’Estat a accelerar la tramitació dels expedients de 
petició d’asil a resoldre amb celeritat. 10. Instar al govern de l’Estat espanyol a ser 
més ambiciós en la negociació amb la resta d’estats europeus per tal d’acollir un 
nombre superior de refugiats i a establir corredors humanitaris perquè aquests 
puguin arribar a països segurs sense arriscar la vida, desplaçant equips als camps 
de refugiats del països emissors i limítrofs dels emissors a fi de fer les avaluacions 
in situ. 11. Demanar al govern de la Generalitat de Catalunya que traslladi a la 
Comissió Europea i al Consell de la UE la necessitat d’emprendre mesures urgents 
per una implementació efectiva del dret d’asil i per posar en pràctica un autèntic 
sistema europeu comú d’asil que impliqui solidàriament tots els estats membres i 
que prioritzi les raons humanitàries. 

 
Del Grup municipal PSC: 
 
5. La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que el govern municipal impulsi la consulta prèvia a la 
ciutadania sobre les candidatures a presentar al Plenari del Consell Municipal per la 
seva elecció a la Sindicatura de Greuges. 

 
 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 
Sessió de 22 de setembre de 2015. 

 
Part Decisòria / Executiva 

 
Propostes d’acord 
 
1. Desestimar el recurs de reposició interposat el 23 de febrer de 2015 en 

representació de l’agrupació d’empreses licitadores Sociedad General de Aguas de 
Barcelona, S.A.; Aquambiente Servicios para el Sector de Agua, S.A.U.; Acsa, 
Obras e Infraestructuras, S.A. i Benito Arnó e Hijos, S.A.U., contra l’Acord de la 
Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient de 22 de gener de 2015, pel que es va 
adjudicar el contracte 14003093 de Manteniment del clavegueram de Barcelona 
(2015-2023), d’acord amb els fonaments que s’exposen a l’informe jurídic que 
s’adjunta a efectes de motivació, per no apreciar-se cap causa de nul·litat en 
l’adjudicació del contracte. Notificar-ho als interessants. 

 
2. Iniciar l’expedient per a la contractació del servei de Manteniment de les fonts 

de Barcelona (2016-2020), i el foment de l’ocupació de persones amb dificultats 
particulars d’inserció al mercat laboral, amb núm. de contracte 15003440, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un 
pressupost total de licitació de 20.835.666,60 euros, IVA inclòs, distribuït en els 
següents lots:, Lot núm. 1, Fonts de beure i fonts naturals, per un import de 
3.361.289,88 euros IVA inclòs;, Lot núm. 2, Fonts ornamentals, excepte les 
incloses al lot 3, per un import d'11.991.539,88 euros IVA inclòs, Lot núm. 3, 
Fonts ornamentals de l’Eix Ma Cristina-Font Màgica i de la muntanya de Montjuïc, 
per un import de 5.482.836,84 euros IVA inclòs; aprovar les actuacions 
preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec 
de prescripcions tècniques reguladors del contracte; convocar la licitació per a la 
seva adjudicació; autoritzar l’esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als 
pressupostos que s’indiquen en aquest mateix document amb el desglossament 
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següent: pressupost net 18.941.515,08 euros; tipus impositiu del 10% d’IVA, i 
import de l’IVA d'1.894.151,52 euros; condicionada a l’existència de crèdit adequat 
i suficient en els pressupostos corresponents atès que l’execució d’aquest contracte 
s’iniciarà l’exercici següent a la seva autorització. 

 
3. Acordar la declaració d’especial interès públic i utilitat municipal de les obres 

consistents en “Rehabilitació de coberta” de l’Escola Pública Bàrkeno, ubicada al 
carrer Cisell, 15, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015; 
concedir a l’Asesoría y Gestión de Proyectos y Obras HG, SL, la bonificació del 70% 
sobre la quota de l’impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per 
l’admissió del comunicat d’obres immediat amb número 03-2015CI32021, atès que 
s’ajusta a allò establert en l’apartat A1 de l’article 7.A) de l’esmentada ordenança, 
ja que les obres s’executen en terrenys qualificats com a equipaments docents, i 
es realitzen en un equipament docent d’acord amb la descripció recollida a l’article 
212.1.a) de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, que descriu com 
a equipament docent “els centres docents, públics o privats i annexos esportius”, i 
que les obres les promou el Consorci d’Educació de Barcelona, constituït pel Decret 
84/2002, de 5 de febrer, i definit com un ens associatiu entre la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona; i donar trasllat a l’Institut Municipal 
d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
Part d’Impuls i control 

 
Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a 

continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no 
produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris. 

 
Dels Grups municipals CiU i ERC:  
 
4. La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern 

municipal a impulsar en els pròxims dos mesos la creació d'un grup de treball amb 
presència dels grups polítics, entitats i els veïns i veïnes dels barris afectats per 
encetar el procés que ha de conduir a la pacificació de l'avinguda Meridiana. 
Aquest Grup de treball, estudiarà: a) Els treballs existents realitzats el mandat 
passat. b) Convertir l'avinguda en un eix cívic de referència per la ciutat, una 
avinguda verda on la vegetació, els espais de lleure infantil i el mobiliari urbà 
convidin a la ciutadania a viure-la i no la visquin com una barrera que divideix 
barris. c) Els canvis necessaris en la mobilitat per avançar en la pacificació, les 
mesures necessàries per tal de prioritzar i facilitar l'ús del transport públic, la 
segregació del carril bici a la calçada i la recuperació de les voreres pels vianants. 
d) Una reforma integral de la il·luminació, la distribució del mobiliari urbà, els 
parcs infantils i les zones verdes existents que contribueixin a humanitzar i fer més 
acollidora la via. e) La realització del projecte per fases. 

 
Del Grup municipal Ciutadans: 
 
5. La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Que en el termini de 

dos mesos, el Govern municipal convoqui una reunió de treball específica sobre la 
qualitat de l'aire i s'aporti la documentació següent:, Informe de la planificació 
prevista i el grau d'acompliment de les mesures establertes en el Pla de Millora de 
la Qualitat de l'Aire a Barcelona., Valoració de l'efectivitat de les mesures 
establertes., Informes i comunicats de la Unió Europea relatius a la qualitat de 
l'aire a Barcelona. Estat de possibles processos sancionadors., Actes de reunió i 
informes d'acords entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona en 
matèria de qualitat de l'aire i la implantació de mesures de prevenció. 
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Del Grup municipal PSC: 
 
6. La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Que el Govern impulsi 

durant aquest mandat la cobertura de la ronda de Dalt, per fer-la més permeable, 
connectar millor els barris i reduir-ne la contaminació acústica, en el tram comprès 
entre l'avinguda Meridiana i la plaça d'Alfons Comín (districtes de Nou Barris, 
d'Horta-Guinardó i de Gràcia), i en relació a la mateixa: I) Realitzi durant el darrer 
trimestre de 2015 un procés participatiu i de comunicació amb veïns, entitats i 
forces polítiques, prenent com a base l'Estudi de Viabilitat de la Cobertura de la 
Ronda de Dalt, per tal d'acordar solucions i calendaris. II) Presenti durant el segon 
trimestre de 2016 el calendari acordat, amb les fases de les obres i el pressupost 
de les mateixes. III) Impulsi durant el 2016 l'execució de la primera fase de les 
actuacions. 

 
Del Grup municipal PP: 
 
7. La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al Govern 

municipal a establir el calendari i la inversió prevista per tal de desallotjar els 
centres penitenciaris de la ciutat de Barcelona, com ara la Model i Trinitat Vella, i la 
posada en marxa dels equipaments, habitatges de protecció oficial i zones verdes 
dels espais que ocupen actualment les presons, així com donar compte a aquesta 
comissió en un termini de dos mesos. 
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DISPOSICIONS GENERALS 

Modificacions de crèdit Pressupost 2015 
 
TRANSFERÈNCIES 
 
Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 29 de juliol de 2015 
Expedient núm. 3-116/2015 
Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus 

Ass. 
Descripció Altes Baixes 

609 D/22719/15343 MC7(0) Altres contractes de serveis 0 106.214,00 
401 D/44420/15344 MC8(0) Transferència Barcelona Serveis 

Municipals 
106.214,00 0 

      
   TOTAL 106.214,00 106.214,00 

 
 
Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 29 de juliol de 2015 
Expedient núm. 3-117/2015 
Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus 

Ass. 
Descripció Altes Baixes 

501 D/22002/15011 MC7(0) Material no inventariable 0 24.000,00 
604 D/22725/15114 MC8(0) Execucions subsidiàries 24.000,00 0 
610 D/22703/92011 MC7(0) Treballs tècnics. 0 3.596,40 
610 D/48100/92011 MC8(0) Ajuts per estudis i investigació 3.596,40 0 
101 D/48903/23291 MC7(0) Convenis amb inst. sense afany 

de lucre 
0 54.020,00 

601 D/22610/23291 MC8(0) Despeses serveis 5.610,00 0 
604 D/22610/23291 MC8(0) Despeses serveis 9.000,00 0 
605 D/22610/23291 MC8(0) Despeses serveis 10.160,00 0 
606 D/22610/23291 MC8(0) Despeses serveis 12.250,00 0 
607 D/22610/23291 MC8(0) Despeses serveis 10.500,00 0 
609 D/22610/23291 MC8(0) Despeses serveis 6.500,00 0 
201 D/22610/23182 MC7(0) Despeses serveis 0 2.458,72 
609 D/22719/23261 MC8(0) Altres contractes de serveis 2.458,72 0 
201 D/22610/23182 MC7(0) Despeses serveis 0 9.000,00 
603 D/22719/23122 MC8(0) Altres contractes de serveis 9.000,00 0 
604 D/48100/92521 MC7(0) Ajuts per estudis i investigació 0 8.826,20 
604 D/22611/92011 MC8(0) Altres despeses indemnitzacions 

i sentències 
8.826,20 0 

604 D/48100/15344 MC7(0) Ajuts per estudis i investigació 0 3.164,93 
604 D/22725/15114 MC8(0) Execucions subsidiàries 3.164,93 0 
604 D/48998/33711 MC7(0) Subvencions gestió Centres 

Cívics 
0 16.260,50 
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Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus 
Ass. 

Descripció Altes Baixes 

604 D/22609/33811 MC8(0) Festes i actes populars 16.260,50 0 
104 D/22699/92017 MC7(0) Altres despeses diverses 0 3.000,00 
101 D/22001/92033 MC8(0) Premsa i altres publicacions 3.000,00 0 

      
   TOTAL 124.326,75 124.326,75 

 
 

 
Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 9 de setembre de 2015 
Expedient núm. 3-121/2015 
Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus 

Ass. 
Descripció Altes Baixes 

104 D/22699/92017 MC7(0) Altres despeses diverses 0 7.601,76 
603 D/63501/92011 MC8(0) Equipaments Sants-Montjuïc. 

Béns mobles 
7.601,76 0 

      
   TOTAL 7.601,76 7.601,76 

 
 

 
 
Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 2 setembre de 2015 
Expedient núm. 3-123/2015 
Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus 

Ass. 
Descripció Altes Baixes 

703 D/60974/15131 MC7(0) Inversions BIMSA 0 1.000.000,00 
501 D/46743/15211 MC8(0) Consorci de l'Habitatge. 

Promoció habitatge Social 
1.000.000,00 0 

      
   TOTAL 1.000.000,00 1.000.000,00 

 
 
 
Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 9 de setembre de2015 
Expedient núm. 3-124-2015 
Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus 

Ass. 
Descripció Altes Baixes 

701 D/22706/93112 MC7(0) Estudis 0 120.000,00 
701 D/22719/93111 MC7(0) Altres contractes de serveis 0 120.000,00 
101 D/22610/91223 MC8(0) Despeses serveis. Rel. 

internacionals 
240.000,00 0 

      
   TOTAL 240.000,00 240.000,00 
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Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 9 de setembre de 2015 
Expedient núm. 3-126/2015 
Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus 

Ass. 
Descripció Altes Baixes 

201 D/51000/23911 MC7(0) Fons de contingència social 0 533.688,94 
201 D/22731/23131 MC7(0) Contractes d'acció social 0 220.767,67 
201 D/22731/23132 MC7(0) Contractes d'acció social 0 724.007,36 
201 D/22731/23133 MC7(0) Contractes d'acció social 0 686.293,70 
201 D/22737/23121 MC7(0) Pla de suport a les famílies 0 95.242,33 
201 D/48003/23133 MC8(0) Ajuts per allotjaments 2.260.000,00 0 
201 D/22610/23011 MC7(0) Despeses serveis 0 95.000,00 
201 D/22719/23261 MC7(0) Altres contractes de serveis 0 101.873,31 
201 D/22109/23261 MC7(0) Altre material de consum 0 6.680,00 
201 D/22703/23261 MC7(0) Treballs tècnics 0 20.825,08 
201 D/22626/23261 MC7(0) Consells de participació 0 25.355,14 
201 D/22615/23163 MC7(0) Hotels i pensions d'afers socials 0 126.266,47 
201 D/48003/23161 MC8(0) Ajuts per allotjaments 376.000,00 0 
201 D/22719/23011 MC7(0) Altres contractes de serveis 0 150.293,17 
201 D/22610/23011 MC7(0) Despeses serveis 0 49.415,00 
201 D/22731/23141 MC7(0) Contractes d'acció social 0 302.306,30 
201 D/48903/23142 MC8(0) Convenis amb inst. sense afany 

de lucre 
114.857,95 0 

201 D/48903/23145 MC8(0) Convenis amb inst. sense afany 
de lucre 

113.800,00 0 

201 D/48903/23161 MC8(0) Convenis amb inst. sense afany 
de lucre 

186.582,00 0 

201 D/48903/23171 MC8(0) Convenis amb inst. sense afany 
de lucre 

60.320,52 0 

201 D/48999/23222 MC8(0) Convenis amb inst. sense afany 
de lucre 

26.454,00 0 

      
   TOTAL 3.138.014,47 3.138.014,47 

 
 

Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 9 de setembre de 2015 
Expedient núm. 3-127/2015 
Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus 

Ass. 
Descripció Altes Baixes 

201 D/22719/23261 MC7(0) Altres contractes de serveis 0 25.000,00 
608 D/22719/23261 MC8(0) Altres contractes de serveis 25.000,00 0 
610 D/46703/32612 MC7(0) Consorci d'Educació de 

Barcelona 
0 29.830,00 

801 D/46703/32411 MC8(0) Consorci d'Educació de 
Barcelona 

29.830,00 0 

703 D/15400/92921 MC7(0) Contingències 0 111.762,73 
801 D/46749/33211 MC8(0) Consorci de Biblioteques de 

Barcelona 
111.762,73 0 

      
   TOTAL 166.592,73 166.592,73 
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Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 16 de setembre de 2015 
Expedient núm. 3-130/2015 
Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus 

Ass. 
Descripció Altes Baixes 

101 D/48902/23291 MC7(0) Altres subv.a inst.sense afany 
lucre 

0 5.000,00 

201 D/22719/23213 MC7(0) Altres contractes de serveis 0 25.000,00 
703 D/44434/23191 MC8(0) BAGURSA.Emergències i 

urgències socials 
30.000,00 0 

      
   TOTAL 30.000,00 30.000,00 

 
 
 
Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 16 de setembre de 2015 
Expedient núm. 3-132/2015 
Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus 

Ass. 
Descripció Altes Baixes 

603 D/21200/93314 MC7(0) Manteniment edificis i altres c. 0 48.314,13 
604 D/22610/93314 MC8(0) Despeses serveis. 

Mantenim.edif.i solars 
48.314,13 0 

201 D/22731/23031 MC7(0) Contractes d'acció social 0 12.900,00 
401 D/22719/23011 MC8(0) Altres contractes de serveis 12.900,00 0 

      
   TOTAL 61.214,13 61.214,13 
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Decrets de l’Alcaldia 
 
Decret.  
 
Antecedents: 
 
Primer. L’article 13.1 d) de Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta 

municipal de Barcelona disposa que és una atribució de l’alcalde o alcaldessa 
organitzar l’administració municipal executiva, essent necessària doncs, la definició 
dels diferents òrgans gerencials que componen dita estructura executiva. 

 
Segon. D’altra banda, l’article 52.1.d) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de 

la Carta municipal de Barcelona i a la vista del que estipula la nova estructura 
organitzativa municipal, permet que els titulars d’aquests òrgans directius, en 
consideració a les característiques específiques de llurs funcions, no tinguin la 
condició de funcionari. 

Així, doncs, es considera que les direccions de l’organització poden ser ocupades 
per titulars que no tinguin la condició de funcionaris, quan concorrin una o vàries 
de les següents condicions: 

• Funcions que excedeixen les previstes per a les categories superiors de 
l’Ajuntament de Barcelona Funcions que afecten més d’un àmbit d’actuació i 
requereixen experiència en dos o més àmbits d’actuació  

• Funcions que requereixen experiència provada en una àrea de gestió i 
coneixements poc habituals en l’àmbit de la funció pública. 

• Especialitats inhabituals o inexistents en la funció pública  
• Incorporació de persones de reconegut prestigi en un àmbit determinat 
Les funcions del llocs no han d’estar vinculades a l’exercici de l’autoritat pública 

reservada a funcionaris. 
 
En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l’article 21 de la Llei 

Reguladora de les Bases del Règim Local, i l’article 13 de la Carta Municipal,  
 
Disposo: 
 
Establir les direccions que podran ser ocupades per titulars que no tinguin la 

condició de funcionaris, tal com es detalla a l’annex. 
 
Establir les direccions que seran ocupades per titulars amb la condició 

funcionària, quan els actuals ocupants les deixin vacants, tal com es detalla a 
l’annex. 

 
Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri. 
 
Barcelona, 16 de setembre de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2920/15) 
 
 

ANNEX 1. DIRECCIONS AFECTADES DEL DECRET 
 
Les direccions que podran ser ocupades per titulars que no tinguin la condició de 

funcionaris a l’Ajuntament i els seus Instituts adherits a l’Acord de Condicions són: 
 
• Secretaria Executiva de la Gerència Municipal 
• Direcció de Coordinació i Projectes Estratègics de la Gerència Municipal 
• Oficina de la Gerència Municipal 
• Direcció de Serveis de Comunicació de la Gerència Recursos 
• Direcció de Serveis de Comunicació Digital de la Gerència Recursos 
• Direcció de Serveis Publicitaris de la Gerència Recursos 
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• Direcció de Planificació i Innovació de la Gerència de Drets Socials 
• Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants de la Gerència de 

Drets Socials 
• Direcció de Serveis de Justícia Global i Cooperació Internacional de la 

Gerència de Presidència i Economia 
• Direcció de Serveis de Relacions Internacionals de la Gerència de 

Presidència i Economia 
• Secretaria General de Metròpolis de la Gerència de Presidència i Economia. 
• Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària de la 

Gerència de Presidència i Economia. 
• Direcció de Serveis d’Auditoria Interna de la Gerència de Presidència i 

Economia. 
• Direcció de Serveis d’Empreses de la Gerència de Presidència i Economia 
• Gabinet Tècnic de Programació de la Gerència de Presidència i Economia 
• Direcció de Model Urbà de la Gerència d'Ecologia Urbana 
• Direcció de Serveis de Projectes d'Ecologia Urbana de la Gerència d'Ecologia 

Urbana 
• Direcció de Serveis de Comunicació i Participació de la Gerència d'Ecologia 

Urbana 
• Direcció de Serveis de Drets dels Animals de la Gerència d'Ecologia Urbana 
• Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures de la Gerència d'Ecologia 

Urbana 
• Gerència Adjunta d'Urbanisme de la Gerència d'Ecologia Urbana 
• Direcció de Serveis Drets Ciutadania i d’Immigració de la Gerència Drets 

Ciutadania, Participació i Transparència 
• Direcció de Serveis de Recerca, Desenvolupament i Innovació de la 

Gerència Drets Ciutadania, Participació i Transparència 
• Direcció del Born Centre Cultural de la Gerència de l’Institut de Cultura de 

Barcelona 
• Direcció Barcelona Capital de la Gerència de l’Institut de Cultura de 

Barcelona 
• Direcció de Creativitat i Innovació de la Gerència de l’Institut de Cultura de 

Barcelona 
• Direcció de Patrimoni, Museus i Arxius de la Gerència de l’Institut de Cultura 

de Barcelona 
• Direcció Promoció de Sectors Culturals de la Gerència de l’Institut de 

Cultura de Barcelona 
• Direcció Festival Grec de la Gerència de l’Institut de Cultura de Barcelona 
• Museu d’Història de la Gerència de l’Institut de Cultura de Barcelona 
• Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius de l’Institut Barcelona 

Esports 
• Direcció Executiva i d’Estratègia TIC de la Gerència de l’Institut Municipal 

d’Informàtica 
• D. de Serveis Jurídica i Patrimonial de la Gerència del Patronat Municipal de 

l’Habitatge 
• Direcció de Premsa de la Direcció de l’Alcaldia 
• Direcció Adjunta de la Sindicatura de Greuges de Barcelona 
 
Les direccions que podran ser ocupades temporalment, a l’Ajuntament i els seus 

Instituts adherits a l’Acord de Condicions, per titulars que no tinguin la condició de 
funcionaris, fins a que aquestes quedin vacants són: 

 
• Direcció de Serveis Comptabilitat de la Gerència de Presidència i Economia 
• Direcció de Serveis de Consorcis i Fundacions de la Gerència de Presidència 

i Economia 
• Direcció de Serveis del Sistema d'Informació Econòmic Financer de la 

Gerència de Presidència i Economia 
• Direcció de Serveis d'Inventari i Informació de Patrimoni de la Gerència de 

Presidència i Economia 
• Direcció de Serveis Prevenció de la Gerència de Seguretat i Prevenció 
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• Direcció de Coordinació Econòmica de la Gerència d'Ecologia Urbana 
• Direcció de Serveis Gestió Urbanística de la Gerència d'Ecologia Urbana 
• Direcció de Serveis a les Persones i al Territori de la Gerència Districte 

Ciutat Vella 
• Direcció de Serveis Llicències i Espai Públic de la Gerència Districte Gràcia 
• Direcció Adjunta de la Gerència Recursos 
• Direcció Executiva de Comunicació de la Gerència Recursos 
• Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència Recursos  
• Direcció de Serveis de Secretaria General de la Gerència Recursos  
• Direcció d’Organització i Planificació de la Gerència Recursos Humans i 

Organització 
 
Barcelona, 16 de setembre de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2920/15) 
 

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

Municipal de Barcelona, disposo: 
 
Primer. Delegar, a l’empara d’allò disposat a l’article 13.2 de la Carta Municipal 

de Barcelona, en la Regidora de Mobilitat, les atribucions següents:  
 
1. Incoar, nomenar instructor i secretari, si s’escau, i resoldre imposant, si 

s’escau, les corresponents sancions, als procediments sancionadors per 
infraccions en matèria d’ús fraudulent de targetes d’aparcament per a 
persones amb discapacitat. 

2. Establir les zones d’estacionament de vehicles regulat amb horari limitat, en 
les seves diverses modalitats, tot indicant la ubicació i horari que regirà en 
cadascuna d’elles. 

 
Segon. Establir que en les resolucions adoptades en exercici de les facultats 

delegades en aquest decret es farà constar expressament que s’actua per 
delegació de l’Alcalde. Aquestes resolucions exhauriran la via administrativa, 
d’acord amb l’article 52 de la llei 7/1985, de 2 d’abril i 109 de la llei 30/1992, de 
26 de novembre. 

 
Tercer. Determinar que les delegacions d’atribucions conferides en aquesta 

resolució seran efectives a partir del dia següent al de la seva signatura, sens 
perjudici de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i en la Gaseta 
Municipal i en el web municipal 

 
Quart. Donar compte d’aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la 

primera sessió que celebri. 
 
Barcelona, 21 de setembre de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2950/15) 
 

* * * 
 
Decret. En ús de les facultats atribuïdes per l’article 13 de la Carta Municipal de 

Barcelona i l’article 22 del Reglament Orgànic Municipal, disposo: 
 
Primer. Delegar en el gerent de Seguretat i Prevenció les atribucions següents: 
 
1. La declaració dels béns mobles afectes a les funcions de la Gerència de 

Seguretat i Prevenció, com a béns no utilitzables, d’acord amb l’article 13 
del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, 
de 17 d’octubre (RPEL), i la seva cessió si s’escau. 
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2. L’acceptació de cessions de bens d’interès pel servei de la Guàrdia Urbana 
de Barcelona i pel Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, de 
valor inferior a 30.000,00 €, efectuades a títol lucratiu, d’acord amb els 
articles 30 i concordants del RPEL. 

3. Les atribucions que, en matèria d’armament de les policies locals, la 
normativa vigent atribueix a l’alcalde o alcaldessa (adjudicació d’arma, 
suspensió, baixa i retirada de l’arma de foc i la guia, autorització de la 
segona arma i armament especial als membres del cos de la Guàrdia 
Urbana, serveis sense arma) i la prestació de serveis per raó de la seva 
especialitat sense uniforme. 

4. La retirada de dispositius no autoritzats de videovigilància instal·lats a l’espai 
públic de la ciutat. 

5. La cessió de dades, en els supòsits i termes autoritzats per la normativa en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal, i la d’estadístiques 
d’activitat i indicadors de ciutat, en l’àmbit material de la Gerència, a fi de 
facilitar el compliment de les funcions d’altres ens del sector públic o el 
desenvolupament de finalitats d’interès públic general per entitats privades.  

6. L’autorització de l’ús temporal de les instal·lacions i material adscrits al 
desenvolupament de les funcions de l’àmbit de la Gerència, amb finalitats 
d’interès públic, formatives, culturals i filmo gràfiques. 

7. Resoldre els procediments de reclamació de responsabilitat patrimonial per 
danys a tercers, d’acord amb els criteris establerts al procediment aprovat 
pel Decret de l’Alcaldia de 9 de desembre de 1999, i en els termes previstos 
en els articles 139 a 144 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, i en Reial Decret 429/1003, de 26 de març, la quantia dels quals sigui 
inferior a 18.000,00 €, derivats de matèries corresponents a l’àmbit de la 
Gerència.  

8. L’autorització de la instal·lació dels dispositius de videovigilància destinats a 
la disciplina i regulació del trànsit i a la seguretat viària.  

9. La sol·licitud per a la instal·lació de videocàmeres fixes en matèria de 
seguretat ciutadana. 

10. L’autorització d’instal·lació dels sistemes de videovigilància dels edificis, 
instal·lacions i equipaments públics afectes a l’àmbit de Seguretat. 

11. Declarar la situació d’abandonament dels vehicles als dipòsits municipals i a 
la via pública, resolent el destí i situació que procedeixi de conformitat amb 
la normativa en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, i 
amb la de caràcter tributari.  

12. Incoar, nomenar instructor i secretari, si s’escau, i resoldre imposant, si 
s’escau, les corresponents sancions econòmiques i accessòries als 
procediments sancionadors per les infraccions tipificades a l’article 36 
apartats 4 i 6 i l’article 37 apartats 4 i 6 de la Llei Orgànica 4/2015 de 
Protecció de la Seguretat Ciutadana. 

 
Segon. Establir que en les resolucions adoptades en exercici de la facultat 

delegada en aquest decret es farà constar expressament que s’actua per delegació 
de l’Alcalde. Aquestes resolucions exhauriran la via administrativa, d’acord amb 
l’article 52 de la llei 7/1985, de 2 d’abril i 109 de la llei 30/1992, de 26 de 
novembre. 

 
Tercer. Determinar que la delegació d’atribucions conferida en aquesta resolució 

serà efectiva a partir del dia de la seva signatura, sens perjudici de la publicació en 
el Butlletí Oficial de la Província, en la Gaseta Municipal i en el web municipal. 

 
Quart. Donar compte d’aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la 

primera sessió que celebri. 
 
Barcelona, 21 de setembre de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2951/15) 
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CARTIPÀS 

Decrets de l’Alcaldia 
 
Decret. L’Alcaldessa de conformitat amb l’article 52.2 de la Carta Municipal de 

Barcelona, i el que es disposa a l’article 12.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per la 
que s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i 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, resol: 

 
Cessar amb efectes 13 de setembre de 2015, com a personal eventual, el Sr. 

Antonio SOROLLA EDO (mat. 24037), en el lloc de treball directora/1 de la família 
general, codi 20.10.GE.60, adscrit a la Gerència Adjunta d’Habitatge de la Gerència 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri. 
 
Barcelona, 28 de setembre de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2979/15) 
 

* * * 
 

Decret. L’Alcaldessa de conformitat amb l’article 52.2 de la Carta Municipal de 
Barcelona, i el que es disposa a l’article 12.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per la 
que s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i 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, resol: 

 
Cessar amb efectes 1 de setembre de 2015, com a personal eventual, la Sra. 

Míriam CASANOVA DOMENECH (mat. 26621), en el lloc de treball codi 
80.20.PO.10, de la família Serveis de Suport Polític, adscrit al Grup Polític 
Municipal Partit Popular. 

 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri. 
 
Barcelona 28 de setembre de 2015.L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2980/15) 

 
* * * 

 
Decret. L’Alcaldessa de conformitat amb l’article 52.2 de la Carta Municipal de 

Barcelona, i el que es disposa a l’article 12.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per la 
que s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i 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, resol: 

 
Cessar amb efectes 16 de setembre de 2015, com a personal eventual, la Sra. 

Águeda BAÑON PEREZ (mat. 74093), en el càrrec de Directora de Comunicació, de 
la família Serveis de Suport Polític, codi 20.20.PO.10. 

 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri. 
 
Barcelona, 28 de setembre de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2986/15) 

* * * 
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Decret.  
 
Antecedents: 
 
Primer. Vista la modificació de l’article 52.1 apartats c) i d) de la Llei 22/1998, 

de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, per l’article 10 de la Llei 
18/2014 de 23 de desembre, que regula la figura del personal directiu i d’alta 
direcció de l’Ajuntament de Barcelona, nomenat, atenent criteris de competència 
professional i experiència, entre personal funcionari de carrera de l’Estat, de les 
comunitats autònomes o de les entitats locals o amb habilitació de caràcter 
nacional que pertanyi a cossos o escales classificats en el subgrup A1, llevat que 
l’Alcaldia, en determinar els nivells essencials de l’organització municipal, d’acord 
amb el que disposa l’article 13.1.d, permeti que els titulars d’aquests òrgans 
directius, en consideració a les característiques específiques de llurs funcions, no 
tinguin l’esmentada condició de funcionari. En aquest cas, els nomenaments s’han 
de fer motivadament i d’acord amb criteris de competència professional i 
experiència en llocs de responsabilitat en la gestió pública o privada. 

 
Segon. Fins que no s’aprovi i desenvolupi tota l’estructura organitzativa 

municipal, als efectes de garantir la continuïtat dels serveis municipals, és 
necessari que es cobreixin de forma urgent els llocs de direcció que han resultat 
vacants a conseqüència del cessament del personal eventual que es desenvolupa 
les funcions fins aquest moment. 

 
Tercer. Atès que les persones que es proposen reuneixen els criteris de 

competència professional i experiència en llocs de responsabilitat en la gestió 
pública o privada, tal com estipula el vigent article 52.1.d) de la Carta Municipal. 

 
Resolc: 
 
De conformitat amb l’article 52.1.d) de la Carta Municipal de Barcelona. 
 
Nomenar la Sra. Águeda BAÑON PEREZ i ADSCRIURE-LA de forma provisional 

fins a la resolució de la convocatòria del lloc de treball, d’acord amb el que preveu 
l’article 13 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril, Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), 
com a personal directiu, en el lloc de Director/a 2 de la família general, codi 
20.20.GE.30, subgrup classificació A1, amb complement de destinació de nivell 28, 
a la Direcció de Serveis de Comunicació de la Gerència de Recursos, amb efectes 
del dia 17 de setembre de 2015 i amb el règim de plena dedicació. Mentre no es 
desenvolupi l’article 13 de l’EBEP, pel que fa al cessament regeixen les mateixes 
determinacions que el personal eventual de confiança. 

 
Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la pròxima sessió que se celebri. 
 
Barcelona, 28 de setembre de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2985/15) 

 
* * * 

 
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. 
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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. 
 
VI. L’article 14 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 

personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aplicable també al 
personal al servei de les corporacions locals, estableix que no es pot autoritzar ni 
reconèixer compatibilitat al personal que ocupi llocs de treball que comporten la 
percepció d’un complement específic pel factor d’incompatibilitat o per concepte 
equiparable, com és el cas del règim de plena dedicació. 

 
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. Oscar MARTINEZ PUERTA en el lloc de treball 

de Cap Departament 1, codi 40.10.PO.10, de la Família Serveis de Suport Polític, 
amb complement de destinació de nivell 26, adscrit a Direcció de l'Alcaldia, amb 
efectes del dia 16 de setembre de 2015, amb el règim de plena dedicació. 

 
Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri. 
 
Barcelona, 28 de setembre de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2987/15) 
 

* * * 
 
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. 
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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. 
 
VI. L’article 14 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 

personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aplicable també al 
personal al servei de les corporacions locals, estableix que no es pot autoritzar ni 
reconèixer compatibilitat al personal que ocupi llocs de treball que comporten la 
percepció d’un complement específic pel factor d’incompatibilitat o per concepte 
equiparable, com és el cas del règim de plena dedicació. 

 
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. Xavier FLORENSA CANTONS en el lloc de 

treball de Tècnic/a 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 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, amb efectes del dia 21 de setembre de 
2015, amb el règim de plena dedicació. 

 
Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri. 
 
Barcelona, 28 de setembre de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2981/15) 
 

* * * 
 

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 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. Roger CIVIT CARBONELL en el lloc de treball 

de Tècnic/a 2, codi 80.20.PO.10, de la Família Serveis de suport polític, amb 
complement de destinació de nivell 24, jornada parcial de 18,75 hores setmanals, 
adscrit al Grup Polític Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, amb efectes 
del dia 16 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 es celebri. 
 
Barcelona, 28 de setembre de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2983/15) 
 

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

Carta Municipal de Barcelona, i d’acord amb l’establert a l’article 7 dels Estatuts de 
l’Institut Municipal d’Hisenda, disposo: 

 
Designar membres del Consell Rector de l’Institut Municipal d’Hisenda les 

persones següents: 
 
En representació de la plataforma sindical prioritària: 
 
Sr. Eusebio Mesa i Moreno 
 
En representació dels treballadors de l’Institut: 
 
Sr. Ángel Javier Domínguez i Berrio. 
 
Barcelona, 28 de setembre de 2015. L’alcaldessa Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2952/15) 
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CONVENIS 

Convenis de col·laboració i autorització paisatgística 
 
 

Núm. 2286 
 
A Barcelona, 27 d’abril de 2015 
 

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, amb DNI 35008312N i 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 representa, està autoritzada 

per Sundi,SA, empresa encarregada de la publicitat exterior de MARTINI, per 
gestionar els seus interessos davant d’aquesta Corporació Municipal (annex 1). 

 
2. Iberdefi, SL, que actua en nom de Sundi, SA, empresa encarregada de la 

publicitat exterior de MARTINI, en data 13 d’abril de 2015, 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 
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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 Sundi, 
SA, empresa encarregada de la publicitat exterior de MARTINI. 

 
Segon. Contingut 

 
L'Ajuntament autoritza Iberdefi, SL, que actua en nom de Sundi,SA, empresa 

encarregada de la publicitat exterior de MARTINI, 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 2015 
serà el següent: 

• horari d’hivern: de l’1 de gener fins el 28 de març, ambdós inclosos, i de 
l’1 de novembre al 31 de desembre, ambdós inclosos, s'haurà d'apagar 
a les 23 hores. 

• horari d’estiu: del 29 de març al 31 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.  
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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 
Sundi, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior de MARTINI, es 
compromet a complir la normativa esmentada. 

 
Tercer. Termini 

 
El termini màxim de la present autorització paisatgística és de tres (3) setmanes 

a partir de la data de la seva col·locació. La lona publicitària romandrà exposada 
del 28 d’abril fins al 19 de maig 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 
Sundi, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior de MARTINI, 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 de 

Sundi, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior de MARTINI, 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 TRES MIL NOU-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB 
TRENTA-NOU CÈNTIMS 3.978,39€), 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 
 
Iberdefi, SL, rebrà, a la signatura d’aquest conveni, la factura corresponent a la 

reparació de l’impacte paisatgístic, per l’import exacte de l’aportació. 
Aquest import s’ingressarà el mateix dia de la signatura d’aquest conveni, 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 
s’aportarà una garantia del seu pagament, que podrà ser en metàl·lic o amb 
pagarés amb venciment no superior a 60 dies 

 
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, de la qual s’ha sol·licitat la 
corresponent pròrroga, (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 
Iberdefi, SL, que actua en nom de Sundi, SA, empresa encarregada de la publicitat 
exterior de MARTINI, 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 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 MARTINI, i ho farà en la Memòria d'Activitats. Amb 
aquesta finalitat, MARTINI 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. 
La secretaria delegada, Pilar Figueras de Diego. 
 

* * * 
 

Núm. 2287 
 
A Barcelona, 28 d’abril de 2015 
 

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, amb DNI 35008312N i 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 representa, està autoritzada 

per GroupM Publicidad Worldwide, SA, empresa encarregada de la publicitat 
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exterior de VODAFONE, per gestionar els seus interessos davant d’aquesta 
Corporació Municipal (annex 1). 

 
2. Iberdefi, SL, que actua en nom de GroupM Publicidad Worldwide, SA, 

empresa encarregada de la publicitat exterior de VODAFONE, en data 13 d’abril de 
2015, 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 GroupM 
Publicidad Worldwide, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior de 
VODAFONE. 

 
Segon. Contingut 

 
L'Ajuntament autoritza Iberdefi, SL, que actua en nom de GroupM Publicidad 

Worldwide, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior de VODAFONE, la 
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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 2015 
serà el següent: 

• horari d’hivern: de l’1 de gener fins el 28 de març, ambdós inclosos, i de 
l’1 de novembre al 31 de desembre, ambdós inclosos, s'haurà d'apagar 
a les 23 hores. 

• horari d’estiu: del 29 de març al 31 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 
GroupM Publicidad Worldwide, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior 
de VODAFONE, 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’1 de 
fins al 31 de maig 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 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 
GroupM Publicidad Worldwide, SA, encarregada de la publicitat exterior de 
VODAFONE, 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. 
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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 

GroupM Publicidad Worldwide, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior 
de VODAFONE, 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, rebrà, a la signatura d’aquest conveni, la factura corresponent a la 

reparació de l’impacte paisatgístic, per l’import exacte de l’aportació. 
Aquest import s’ingressarà el mateix dia de la signatura d’aquest conveni, 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 
s’aportarà una garantia del seu pagament, que podrà ser en metàl·lic o amb 
pagarés amb venciment no superior a 60 dies. 

 
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 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. 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). 
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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 
GroupM Publicidad Worldwide, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior 
de VODAFONE, 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 VODAFONE, i ho farà en la Memòria d'Activitats. Amb 
aquesta finalitat, VODAFONE 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 IBERDEFI, SL, l’autoritzada Elena López. 
La secretaria delegada, Pilar Figueras de Diego. 
 

* * * 
 

Núm. 2292 
 
A Barcelona, 30 d’abril de 2015 
 

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 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 10 d’abril de 
2015, 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 
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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 Verona Comunicación, SA, que actua en 
nom d’Omnicom Media Group, SL, encarregada de la publicitat exterior de RAY 
BAN. 

 
Segon. Contingut 

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

Media Group, SL, 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, 52, 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’Inspecció Tècnica dels Edificis visat a data 
29 d’abril de 2015, 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 2015 
serà el següent: 

• horari d’hivern: de l’1 de gener fins el 28 de març, ambdós inclosos, i de 
l’1 de novembre al 31 de desembre, ambdós inclosos, s'haurà d'apagar 
a les 23 hores. 
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• horari d’estiu: del 29 de març al 31 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, 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 4 de 
maig fins al 3 de juny 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, 52, i està supeditat al compliment estricte dels assabentats núms. 
3 i 4 de la compareixença de data 29 d’abril de 2015, 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. 

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 29 d’abril de 2015 (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. 

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 
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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, rebrà, a la signatura d’aquest conveni, la factura 

corresponent a la reparació de l’impacte paisatgístic, per l’import exacte de 
l’aportació. 

Aquest import s’ingressarà el mateix dia de la signatura d’aquest conveni, 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 
s’aportarà una garantia del seu pagament, que podrà ser en metàl·lic o amb 
pagarés amb venciment no superior a 60 dies. 

 
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 Pelai, 52, ateses les condicions econòmiques 
convingudes entre les parts. Segons ens comunica Verona Comunicación, SA, 
aquesta aportació addicional està valorada en el 18,18% dels pressupostos de 
l’obra 

Aquesta restauració s’haurà d’ajustar ales condicions particulars de la llicència 
d’obres en règim de comunicat núm. 01-2014CD40757, emesa amb data 30 de 
desembre 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’abril de 
2015, 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 29 d’abril de 
2015 (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. 
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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. 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 RAY BAN, i ho farà en la Memòria d'Activitats. Amb 
aquesta finalitat, RAY BAN 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. 2293 
 
 
A la ciutat de Barcelona, el dia 30 d’abril de 2015 
 

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, 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 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. blowUP media España, SA, que actua en nom i representació d’Omnicom 

Media Group, SL, empresa encarregada de la publicitat exterior de RAY BAN, a 13 
d’abril de 2015, 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  
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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 l'ús excepcional sol·licitat per blowUP media España, SA, que actua en 
nom i representació d’Omnicom Media Group, SL, empresa encarregada de la 
publicitat exterior de RAY BAN. 

 
Segon. Contingut 

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

representació 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 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 
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 2015 
serà el següent: 

• horari d’hivern: de l’1 de gener fins el 28 de març, ambdós inclosos, i de 
l’1 de novembre al 31 de desembre, ambdós inclosos, s'haurà d'apagar 
a les 23 hores. 

• horari d’estiu: del 29 de març al 31 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 de d’un mes a partir 

de la data de la seva col·locació. La lona publicitària romandrà exposada del 4 de 
maig fins al 6 de juny 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 d’Omnicom Media Group, SL, empresa encarregada 
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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. 

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. 

 
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’Omnicom Media Group, SL, empresa encarregada de la 
publicitat exterior de RAY BAN, 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 CINC MIL QUATRE-CENTS TRENTA-
SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS (5.437,13€) 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, rebrà, a la signatura d’aquest conveni, la factura 

corresponent a la reparació de l’impacte paisatgístic, per l’import exacte de 
l’aportació. 

Aquest import s’ingressarà el mateix dia de la signatura d’aquest conveni, 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 
s’aportarà una garantia del seu pagament, que podrà ser en metàl·lic o amb 
pagarés amb venciment no superior a 60 dies 
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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). 

 
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’Omnicom Media Group, SL, empresa encarregada de la 
publicitat exterior de RAY BAN 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. 
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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 RAY BAN, i ho farà en la Memòria d'Activitats. Amb 
aquesta finalitat, RAY BAN, 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 BLOWuP MEDIA ESPAÑA, SA, l’autoritzada, Silvia Ramón i Pujol. 
La secretaria delegada, Pilar Figueras de Diego. 
 

* * * 
 

Núm. 2297 
 
 
A Barcelona, 28 de maig de 2015 
 

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 Media Plannig Group, SA, empresa 
encarregada de la publicitat exterior de NIKE, per gestionar els seus interessos 
davant d’aquesta Corporació Municipal (annex 1). 

 
2. Verona Comunicación, SA, que actua en nom de Media Plannig Group, SA, 

empresa encarregada de la publicitat exterior de NIKE, en data 20 de maig de 
2015, ha formulat una sol·licitud d'autorització d'ús excepcional del paisatge urbà 
mitjançant activitat publicitària des d'una propietat privada (annex 2). Verona 
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Comunicación, SA ha subscrit un contracte privat amb l’esmentada propietat amb 
la finalitat d’utilitzar la bastida d’obra com a suport publicitari. 

 
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 Media Plannig Group, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior de 
NIKE. 

 
Segon. Contingut 

 
L'Ajuntament autoritza Verona Comunicación, SA, que actua en nom de Media 

Plannig Group, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior de NIKE, 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. 
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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 2015 
serà el següent: 

• horari d’hivern: de l’1 de gener fins el 28 de març, ambdós inclosos, i de 
l’1 de novembre al 31 de desembre, ambdós inclosos, s'haurà d'apagar 
a les 23 hores. 

• horari d’estiu: del 29 de març al 31 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 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, venint, l’empresa, 
obligada al desmuntatge immediat de la instal·lació.  

A aquests efectes l’Institut de Paisatge Urbà haurà de comunicar fefaentment 
l’incompliment que haurà de subsanar-se en un termini de 48 hores de la recepció 
de la notificació. I en aquest sentit, Verona Comunicación, SA, que actua en nom 
de Media Plannig Group, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior de 
NIKE, 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 2 al 15 de juny 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 Media Plannig Group, SA, empresa encarregada de la publicitat 
exterior de NIKE, 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 
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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’Media Plannig Group, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior 
de NIKE, 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 ONZE MIL NOU-CENTS CINQUANTA-
CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (11.955,58€), 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, rebrà, a la signatura d’aquest conveni, la factura 

corresponent a la reparació de l’impacte paisatgístic, per l’import exacte de 
l’aportació. 

Aquest import s’ingressarà el mateix dia de la signatura d’aquest conveni, 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 
s’aportarà una garantia del seu pagament, que podrà ser en metàl·lic o amb 
pagarés amb venciment no superior a 60 dies. 

 
Setè. Altres obligacions de l'empresa col·laboradora 

 
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 pròrroga i 
s’ha sol·licitat la segona 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 
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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 Media Plannig Group, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior de 
NIKE, 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 NIKE, i ho farà en la Memòria d'Activitats. Amb aquesta 
finalitat, NIKE 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'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. 
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Núm. 2298 

 
 
A la ciutat de Barcelona, el dia 28 de maig de 2015. 
 

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. Miguel Marin i Fajardo amb DNI núm. 02619599-Z, apoderat de 
l’empresa Soportes y Medianeras, SL, amb NIF B-80082340 i amb domicili social al 
carrer Ulises, 102, 4, 28043 de Madrid. 

 
Diuen  

 
1. L’empresa Soportes y Medianeras, SL, que el Sr. Miguel Marin i Fajardo 

representa, està autoritzada per Panda Media, SL, la qual al seu torn està 
autoritzada per Mindshare Spain, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior 
de POLAROID, per gestionar els seus interessos davant d’aquesta Corporació 
Municipal (annex 1). 

 
2. Soportes y Medianeras, SL, que actua en nom i representació de Panda 

Media, SL, la qual al seu torn està autoritzada per Mindshare Spain, SA, empresa 
encarregada de la publicitat exterior de POLAROID, en data 12 de maig de 2015, 
ha formulat sol·licitud d'autorització d'ús excepcional del paisatge urbà mitjançant 
activitat publicitària des d'una propietat privada (annex 2). Soportes y Medianeras, 
SL, ha subscrit un contracte privat amb l’esmentada propietat amb la finalitat 
d’utilitzar la bastida d’obra com a suport publicitari. 

 
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, 
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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 recuperació 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 Soportes y Medianeras, SL, que actua en 
nom i representació de Panda Media, SL, la qual al seu torn està autoritzada per 
Mindshare Spain, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior de POLAROID. 

 
Segon. Contingut 

 
L'Ajuntament autoritza a Soportes y Medianeras, SL, que actua en nom i 

representació de Panda Media, SL, la qual al seu torn està autoritzada per 
Mindshare Spain, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior de POLAROID, 
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 a la Gran Via de les Corts Catalanes, 769, 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 3 
de desembre 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 2015 
serà el següent: 

• horari d’hivern: de l’1 de gener fins el 28 de març, ambdós inclosos, i de 
l’1 de novembre al 31 de desembre, ambdós inclosos, s'haurà d'apagar 
a les 23 hores. 

• horari d’estiu: del 29 de març al 31 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 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, venint, l’empresa, 
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obligada al desmuntatge immediat de la instal·lació. A aquests efectes l’Institut de 
Paisatge Urbà haurà de comunicar fefaentment l’incompliment que haurà de 
subsanar-se en un termini de 48 hores de la recepció de la notificació. I en aquest 
sentit, Soportes y Medianeras, SL, que actua en nom i representació de Panda 
Media, SL, la qual al seu torn està autoritzada per Mindshare Spain, SA, empresa 
encarregada de la publicitat exterior de POLAROID, 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 29 de 
maig fins al 28 de juny 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 Gran Via de les Corts 
Catalanes, 769, i està supeditat al compliment estricte dels assabentats núms. 3 i 
4 de la compareixença de data 27 de gener de 2015, que consta com a annex 6. 

Per minimitzar i pacificar l’impacte paisatgístic de les lones publicitàries i 
aconseguir mantenir endreçat l’espai durant la intervenció a l’edifici catalogat 
Soportes y Medianeras, 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 en aquest sentit, la propietat dona el seu 
consentiment per a la instal·lació d’aquesta lona mimètica. 

El cost de fabricació, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la lona 
mimètica, així com la responsabilitat civil, aniran a càrrec de Soportes y 
Medianeras, SL, tal i com s’han compromès les parts, en el assabentat núm. 7, a la 
compareixença de data 27 de gener de 2015 (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 Soportes y Medianeras, SL, que actua 

en nom i representació de Panda Media, SL, la qual al seu torn està autoritzada per 
Mindshare Spain, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior de POLAROID, 
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. 

Soportes y Medianeras, 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'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 

 
Soportes y Medianeras, SL, rebrà, a la signatura d’aquest conveni, la factura 

corresponent a la reparació de l’impacte paisatgístic, per l’import exacte de 
l’aportació. 
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Aquest import s’ingressarà el mateix dia de la signatura d’aquest conveni, 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 
s’aportarà una garantia del seu pagament, que podrà ser en metàl·lic o amb 
pagarés amb venciment no superior a 60 dies. 

 
Setè. Altres obligacions de l'empresa col·laboradora 

 
Aquesta restauració haurà de contemplar les condicions particulars de la llicència 

d'obres, en règim de comunicat amb número d’expedient 02-2014CI27222, emesa 
pel districte de l’Eixample, emesa a data 21 d’agost de 2014 (annex 7), així com 
les condicions d’actuació de l’informe tècnic d'autorització paisatgística de data 9 
de gener de 2015, emès des de la Direcció Tècnica d'aquest Institut del Paisatge 
Urbà (annex 8), tal i com s'han compromès les parts a la compareixença de data 
27 de gener de 2015 (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 l’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 Soportes y Medianeras, 
SL, que actua en nom i representació de Panda Media, SL, la qual al seu torn està 
autoritzada per Mindshare Spain, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior 
de POLAROID, 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 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. 
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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 POLAROID, i ho farà en la Memòria d'Activitats. Amb 
aquesta finalitat, UNIVERSAL PICTURES, 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. 

 
 
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 SOPORTES Y MEDIANERAS, el representant, Miguel Marín Fajardo. 
La secretaria delegada, Pilar Figueras de Diego. 
 

* * * 
 

Núm. 2300 
 
 
A Barcelona, 2 de juny de 2015 
 

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 Mindshare Spain, SA, empresa 
encarregada de la publicitat exterior de VOLVO, per gestionar els seus interessos 
davant d’aquesta Corporació Municipal (annex 1). 

 
2. Verona Comunicación, SA, que actua en nom de Mindshare Spain, SA, 

empresa encarregada de la publicitat exterior de VOLVO, en data 18 de maig de 
2015, ha formulat una sol·licitud d'autorització d'ús excepcional del paisatge urbà 
mitjançant activitat publicitària des d'una propietat privada (annex 2). Verona 
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Comunicación, SA ha subscrit un contracte privat amb l’esmentada propietat amb 
la finalitat d’utilitzar la bastida d’obra com a suport publicitari. 

 
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 Mindshare Spain, SA, encarregada de la publicitat exterior de VOLVO. 

 
Segon. Contingut 

 
L'Ajuntament autoritza Verona Comunicación, SA, que actua en nom de 

Mindshare Spain, SA, encarregada de la publicitat exterior de VOLVO, 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 
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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 2015 
serà el següent: 

• horari d’hivern: de l’1 de gener fins el 28 de març, ambdós inclosos, i de 
l’1 de novembre al 31 de desembre, ambdós inclosos, s'haurà d'apagar 
a les 23 hores. 

• horari d’estiu: del 29 de març al 31 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 Mindshare Spain, SA, encarregada de la publicitat exterior de VOLVO, 
es compromet a complir la normativa esmentada. 

 
Tercer. Termini 

 
El termini màxim de la present autorització paisatgística és de dos (2) mesos a 

partir de la data de la seva col·locació. La lona publicitària romandrà exposada del 
3 de juny fins al 2 d’agost 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 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 Mindshare Spain, SA, encarregada de la publicitat exterior de 
VOLVO, 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 
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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 Mindshare Spain, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior de 
VOLVO, 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 VINT-I-SET MIL NOU-CENTS 
SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (27.960,73€), 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, rebrà, a la signatura d’aquest conveni, la factura 

corresponent a la reparació de l’impacte paisatgístic, per l’import exacte de 
l’aportació. 

Aquest import s’ingressarà el mateix dia de la signatura d’aquest conveni, 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 
s’aportarà una garantia del seu pagament, que podrà ser en metàl·lic o amb 
pagarés amb venciment no superior a 60 dies. 

 
Setè. Altres aportacions de l'empresa col·laboradora 

 
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, de la qual s’ha sol·licitat la 
corresponent prórroga (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 
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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 Mindshare Spain, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior de 
VOLVO, 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 VOLVO, i ho farà en la Memòria d'Activitats. Amb 
aquesta finalitat, VOLVO 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'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. 

 
* * * 
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Núm. 2301 

 
 
A Barcelona, 4 de juny de 2015 
 

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 Optimedia, SLU, empresa encarregada de la publicitat exterior de GIORGO 
ARMANI, per gestionar els seus interessos davant d’aquesta Corporació Municipal 
(annex 1). 

 
2. Iberdefi, SL, que actua en nom de Optimedia, SLU, empresa encarregada de 

la publicitat exterior de GIORGO ARMANI, en data 25 de maig de 2015, ha 
formulat una sol·licitud d'autorització d'ús excepcional del paisatge urbà mitjançant 
activitat publicitària des d'una propietat privada (annex 2). Iberdefi, SL ha subscrit 
un contracte privat amb l’esmentada propietat amb la finalitat d’utilitzar la bastida 
d’obra com a suport publicitari. 

 
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 Iberdefi, SL, que actua en nom de 
Optimedia, SLU, empresa encarregada de la publicitat exterior de GIORGO 
ARMANI. 

 
Segon. Contingut 

 
L'Ajuntament autoritza Iberdefi, SL, que actua en nom de Optimedia, SLU, 

empresa encarregada de la publicitat exterior de GIORGO ARMANI, 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 2015 
serà el següent: 

• horari d’hivern: de l’1 de gener fins el 28 de març, ambdós inclosos, i de 
l’1 de novembre al 31 de desembre, ambdós inclosos, s'haurà d'apagar 
a les 23 hores. 

• horari d’estiu: del 29 de març al 31 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 
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recepció de la notificació. I en aquest sentit, Iberdefi, SL, que actua en nom de 
Optimedia, SLU, empresa encarregada de la publicitat exterior de GIORGO 
ARMANI, 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 5 de 
juny fins al 4 de juliol 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 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 
Optimedia, SLU, encarregada de la publicitat exterior de GIORGO ARMANI, 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 

Optimedia, SLU, empresa encarregada de la publicitat exterior de GIORGO 
ARMANI, 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 CARTORZE 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. 
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Sisè. Abonament de les quantitats en què consisteix la reparació 
 
Iberdefi, SL, rebrà, a la signatura d’aquest conveni, la factura corresponent a la 

reparació de l’impacte paisatgístic, per l’import exacte de l’aportació. 
Aquest import s’ingressarà el mateix dia de la signatura d’aquest conveni, 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 
s’aportarà una garantia del seu pagament, que podrà ser en metàl·lic o amb 
pagarés amb venciment no superior a 60 dies. 

 
Setè. Altres aportacions de l'empresa col·laboradora 

 
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, de la qual s’ha demanat la 
corresponent pròrroga (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 
Optimedia, SLU, empresa encarregada de la publicitat exterior de GIORGO 
ARMANI, 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.  
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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 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 GIORGO ARMANI, i ho farà en la Memòria d'Activitats. 
Amb aquesta finalitat, GIORGO ARMANI 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, Michael Gumz. 
La secretaria delegada, Pilar Figueras de Diego. 
 

* * * 
 

Núm. 2302 
 
A Barcelona 4 de juny 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 Starcommediavest Group Iberia, SL, 
empresa encarregada de la publicitat exterior de PUIG, per gestionar els seus 
interessos davant d’aquesta Corporació Municipal (annex 1). 
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2. Verona Comunicación, SA, que actua en nom de Starcommediavest Group 

Iberia, SL, empresa encarregada de la publicitat exterior de PUIG, en data 19 de 
maig de 2015, ha formulat una sol·licitud d'autorització d'ús excepcional del 
paisatge urbà mitjançant activitat publicitària des d'una propietat privada (annex 
2). Verona Comunicación, SA ha subscrit un contracte privat amb l’esmentada 
propietat amb la finalitat d’utilitzar la bastida d’obra com a suport publicitari. 

 
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 Starcommediavest Group Iberia, SL, encarregada de la publicitat exterior 
de PUIG. 

 
Segon. Contingut 

 
L'Ajuntament autoritza Verona Comunicación, SA, que actua en nom de 

Starcommediavest Group Iberia, SL, encarregada de la publicitat exterior de PUIG, 
la col·locació d'una lona publicitària segons el disseny, els colors, les mides, les 
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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 30 
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 2015 
serà el següent: 

• horari d’hivern: de l’1 de gener fins el 28 de març, ambdós inclosos, i de 
l’1 de novembre al 31 de desembre, ambdós inclosos, s'haurà d'apagar 
a les 23 hores. 

• horari d’estiu: del 29 de març al 31 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 Starcommediavest Group Iberia, SL, encarregada de la publicitat 
exterior de PUIG, es compromet a complir la normativa esmentada. 

 
Tercer. Termini 

 
El termini màxim de la present autorització paisatgística és d’un mes i tres 

setmanes a partir de la data de la seva col·locació. La lona publicitària romandrà 
exposada del 5 de juny fins al 19 de juliol 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, i de la compareixença de data 27 de maig de 2015, ambdues consten 
com a annex 6. 

En el cas d’incompliment d’aquesta condició, Verona Comunicación, SA, que 
actua en nom de Starcommediavest Group Iberia, SL, encarregada de la publicitat 
exterior de PUIG, 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 
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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, i de la compareixença de data 
27 de maig de 2015, (ambdues 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 Starcommediavest Group Iberia, SL, empresa encarregada de la 
publicitat exterior de PUIG, 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 VINT-I-TRES MIL VUIT-CENTS 
SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (23.868,92€), 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, rebrà, a la signatura d’aquest conveni, la factura 

corresponent a la reparació de l’impacte paisatgístic, per l’import exacte de 
l’aportació. 

Aquest import s’ingressarà el mateix dia de la signatura d’aquest conveni, 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 
s’aportarà una garantia del seu pagament, que podrà ser en metàl·lic o amb 
pagarés amb venciment no superior a 60 dies. 

 
Setè. Altres aportacions de l'empresa col·laboradora 

 
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 I núm 
02-2015LL16618 emesa a data 26 de febrer de 2015, ambdues pel districte de 
l’Eixample, (annex 7), així com a les condicions d’actuació de l’informe tècnic 
d'autorització paisatgística de data 1 de desembre de 2014 i 13 d’abril de 2015, 
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, i de la compareixença de data 27 de maig de 2015, (ambdues annex 6). 
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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 Starcommediavest Group Iberia, SL, empresa encarregada de la publicitat 
exterior de PUIG, 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 PUIG, i ho farà en la Memòria d'Activitats. Amb aquesta 
finalitat, PUIG 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 VERONA COMUNICACIÓN, SA, l’autoritzada Laura Lozano i Simó. 
La secretaria delegada, Pilar Figueras de Diego. 

Núm. 2304 
 
A Barcelona 4 de juny 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 Starcommediavest Group Iberia, SL, 
empresa encarregada de la publicitat exterior de PUIG, per gestionar els seus 
interessos davant d’aquesta Corporació Municipal (annex 1). 

 
2. Verona Comunicación, SA, que actua en nom de Starcommediavest Group 

Iberia, SL, empresa encarregada de la publicitat exterior de PUIG, en data 19 de 
maig de 2015, ha formulat una sol·licitud d'autorització d'ús excepcional del 
paisatge urbà mitjançant activitat publicitària des d'una propietat privada (annex 
2). Verona Comunicación, SA ha subscrit un contracte privat amb l’esmentada 
propietat amb la finalitat d’utilitzar la bastida d’obra com a suport publicitari. 

 
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 Starcommediavest Group Iberia, SL, encarregada de la publicitat exterior 
de PUIG. 

 
Segon. Contingut 

 
L'Ajuntament autoritza Verona Comunicación, SA, que actua en nom de 

Starcommediavest Group Iberia, SL, encarregada de la publicitat exterior de PUIG, 
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 30 
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 2015 
serà el següent: 

• horari d’hivern: de l’1 de gener fins el 28 de març, ambdós inclosos, i de 
l’1 de novembre al 31 de desembre, ambdós inclosos, s'haurà d'apagar 
a les 23 hores. 

• horari d’estiu: del 29 de març al 31 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 Starcommediavest Group Iberia, SL, encarregada de la publicitat 
exterior de PUIG, es compromet a complir la normativa esmentada. 

 
Tercer. Termini 

 
El termini màxim de la present autorització paisatgística és d’un mes i tres 

setmanes a partir de la data de la seva col·locació. La lona publicitària romandrà 
exposada del 5 de juny fins al 19 de juliol 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, i de la compareixença de data 27 de maig de 2015, ambdues consten 
com a annex 6. 

En el cas d’incompliment d’aquesta condició, Verona Comunicación, SA, que 
actua en nom de Starcommediavest Group Iberia, SL, encarregada de la publicitat 
exterior de PUIG, 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 4 de desembre de 2014, i de la compareixença de data 
27 de maig de 2015, (ambdues 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 Starcommediavest Group Iberia, SL, empresa encarregada de la 
publicitat exterior de PUIG, 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 VINT-I-TRES MIL VUIT-CENTS 
SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (23.868,92€), IVA inclòs. 

 
 
 



4816 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 27 10-10-2015 
 

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, rebrà, a la signatura d’aquest conveni, la factura 

corresponent a la reparació de l’impacte paisatgístic, per l’import exacte de 
l’aportació. 

Aquest import s’ingressarà el mateix dia de la signatura d’aquest conveni, 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 
s’aportarà una garantia del seu pagament, que podrà ser en metàl·lic o amb 
pagarés amb venciment no superior a 60 dies. 

 
Setè. Altres aportacions de l'empresa col·laboradora 

 
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 I núm 
02-2015LL16618 emesa a data 26 de febrer de 2015, ambdues pel districte de 
l’Eixample, (annex 7), així com a les condicions d’actuació de l’informe tècnic 
d'autorització paisatgística de data 1 de desembre de 2014 i 13 d’abril de 2015, 
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, i de la compareixença de data 27 de maig de 2015, (ambdues 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 Starcommediavest Group Iberia, SL, empresa encarregada de la publicitat 
exterior de PUIG, 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 



NÚM. 27 10-10-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 4817 
 

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 PUIG, i ho farà en la Memòria d'Activitats. Amb aquesta 
finalitat, PUIG 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. 2306 

 
A la ciutat de Barcelona, el dia 12 de juny de 2015 
 

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. 
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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 Grupo Massimo Dutti, SA, empresa 
encarregada de la publicitat exterior de MASSIMO DUTTI, per gestionar els seus 
interessos davant d’aquesta Corporació Municipal (annex 1). 

 
2. blowUP media España, SA, que actua en nom i representació de Grupo 

Massimo Dutti, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior de MASSIMO 
DUTTI, a 15 de maig de 2015, ha formulat sol·licitud d'autorització d'ús 
excepcional del paisatge urbà mitjançant activitat publicitària des d'una propietat 
privada (annex 2). blowUP media España, SA ha subscrit un contracte privat amb 
l’esmentada propietat amb la finalitat d’utilitzar la bastida d’obra com a suport 
publicitari 

 
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  
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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 l'ús excepcional sol·licitat per blowUP media España, SA, que actua en 
nom i representació de Grupo Massimo Dutti, SA, empresa encarregada de la 
publicitat exterior de MASSIMO DUTTI. 

 
Segon. Contingut 

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

representació de Grupo Massimo Dutti, SA, empresa encarregada de la publicitat 
exterior de MASSIMO DUTTI, 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 forma part d’un conjunt a les a les bastides d’obra de les façanes 
de la finca ubicada al Passeig de Gràcia, 13, on a sobre d’una lona mimètica, 
segons disseny aprovat per l’Institut del Paisatge Urbà, hi constaran dues 
publicitats, amb els corresponents conveni d’autorització  

Les esmentades 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 4 el document 
d’acreditació de l’estat de conservació i de seguretat dels elements exteriors dels 
edificis de data 21 d’abril de 2015, 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 2015 
serà el següent: 

• horari d’hivern: de l’1 de gener fins el 28 de març, ambdós inclosos, i de 
l’1 de novembre al 31 de desembre, ambdós inclosos, s'haurà d'apagar 
a les 23 hores. 

• horari d’estiu: del 29 de març al 31 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 de cinc (5) mesos a 

partir de la data de la seva col·locació. La lona publicitària romandrà exposada del 
16 de juny fins al 14 de novembre 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, 13, de 
Barcelona, i està supeditat al compliment estricte dels assabentats núms. 3 i 4 de 
la compareixença de data 10 de juny de 2015 que consta com a annex 6. 



4820 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 27 10-10-2015 
 

En el cas d’incompliment d’aquesta condició, blowUP media España, SA, que 
actua en nom i representació de Grupo Massimo Dutti, SA, empresa encarregada 
de la publicitat exterior de MASSIMO DUTTI, 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 10 de juny de 2015 (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 blowUP media España, SA, que actua en 

nom i representació de Grupo Massimo Dutti, SA, empresa encarregada de la 
publicitat exterior de GRUPO MASSIMO, 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 SEIXANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS 
SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS (68.878,87€) 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, rebrà, a la signatura d’aquest conveni, la factura 

corresponent a la reparació de l’impacte paisatgístic, per l’import exacte de 
l’aportació. 

Aquest import s’ingressarà el mateix dia de la signatura d’aquest conveni, 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 
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s’aportarà una garantia del seu pagament, que podrà ser en metàl·lic o amb 
pagarés amb venciment no superior a 60 dies 

 
Setè. .......................... Altres aportacions de l'empresa col·laboradora 

 
Aquesta restauració haurà de contemplar les condicions particulars de la llicència 

d'obres emesa pel districte de l’Eixample a data 30 d’abril de 2015 (annex 7), així 
com les condicions d’actuació de l’informe tècnic d'autorització paisatgística de 
data 5 de juny de 2015 (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 juny de 2015 (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 blowUP media España, SA, que actua 
en nom i representació de Grupo Massimo Dutti, SA, empresa encarregada de la 
publicitat exterior de MASSIMO DUTTI 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 
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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 MASSIMO DUTTI, i ho farà en la Memòria d'Activitats. 
Amb aquesta finalitat, MASSIMO DUTTI, 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 triplicat 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. 2307 
 
 
A la ciutat de Barcelona, el dia 12 de juny de 2015 
 

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 Grupo Massimo Dutti, SA, empresa 
encarregada de la publicitat exterior de MASSIMO DUTTI, per gestionar els seus 
interessos davant d’aquesta Corporació Municipal (annex 1). 

 
2. blowUP media España, SA, que actua en nom i representació de Grupo 

Massimo Dutti, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior de MASSIMO 
DUTTI, a 15 de maig de 2015, ha formulat sol·licitud d'autorització d'ús 
excepcional del paisatge urbà mitjançant activitat publicitària des d'una propietat 
privada (annex 2). blowUP media España, SA ha subscrit un contracte privat amb 
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l’esmentada propietat amb la finalitat d’utilitzar la bastida d’obra com a suport 
publicitari 

 
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 de Grupo Massimo Dutti, SA, empresa encarregada de la 
publicitat exterior de MASSIMO DUTTI. 

 
Segon. Contingut 

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

representació de Grupo Massimo Dutti, SA, empresa encarregada de la publicitat 
exterior de MASSIMO DUTTI, 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 forma part d’un conjunt a les a les bastides d’obra de les façanes 
de la finca ubicada al Passeig de Gràcia, 13, on a sobre d’una lona mimètica, 
segons disseny aprovat per l’Institut del Paisatge Urbà, hi constaran dues 
publicitats, amb els corresponents conveni d’autorització  
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Les esmentades 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 4 el document 
d’acreditació de l’estat de conservació i de seguretat dels elements exteriors dels 
edificis de data 21 d’abril de 2015, 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 2015 
serà el següent: 

• horari d’hivern: de l’1 de gener fins el 28 de març, ambdós inclosos, i de 
l’1 de novembre al 31 de desembre, ambdós inclosos, s'haurà d'apagar 
a les 23 hores. 

• horari d’estiu: del 29 de març al 31 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 de cinc (5) mesos a 

partir de la data de la seva col·locació. La lona publicitària romandrà exposada del 
16 de juny fins al 14 de novembre 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, 13, de 
Barcelona, i està supeditat al compliment estricte dels assabentats núms. 3 i 4 de 
la compareixença de data 10 de juny de 2015 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 Grupo Massimo Dutti, SA, empresa encarregada 
de la publicitat exterior de MASSIMO DUTTI, 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 
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de blowUP media España, SA, tal i com s’han compromès les parts, en el 
assabentat núm. 7, a la compareixença de data 10 de juny de 2015 (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 blowUP media España, SA, que actua en 

nom i representació de Grupo Massimo Dutti, SA, empresa encarregada de la 
publicitat exterior de GRUPO MASSIMO, 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 SEIXANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS 
SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS (68.878,87€) 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, rebrà, a la signatura d’aquest conveni, la factura 

corresponent a la reparació de l’impacte paisatgístic, per l’import exacte de 
l’aportació. 

Aquest import s’ingressarà el mateix dia de la signatura d’aquest conveni, 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 
s’aportarà una garantia del seu pagament, que podrà ser en metàl·lic o amb 
pagarés amb venciment no superior a 60 dies 

 
Setè. Altres aportacions de l'empresa col·laboradora 

 
Aquesta restauració haurà de contemplar les condicions particulars de la llicència 

d'obres emesa pel districte de l’Eixample a data 30 d’abril de 2015 (annex 7), així 
com les condicions d’actuació de l’informe tècnic d'autorització paisatgística de 
data 5 de juny de 2015 (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 juny de 2015 (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. 
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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 blowUP media España, SA, que actua 
en nom i representació de Grupo Massimo Dutti, SA, empresa encarregada de la 
publicitat exterior de MASSIMO DUTTI 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 de MASSIMO DUTTI, i ho farà en la Memòria d'Activitats. 
Amb aquesta finalitat, MASSIMO DUTTI, 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 triplicat 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. 2308 

 
A Barcelona, 15 de juny de 2014 
 

Reunits  
 

D'una part, el Sr. Xavier Olivella Echevarne, gerent 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 el dia 13 de 
juny de 2015, en ús de les facultats delegades per decret de la regidora 
presidenta, Ima. Sra. Janet Sanz Cid en data 23 de juny de 2015, i 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 de Omnicom Media Group, SL, 

empresa encarregada de la publicitat exterior de RENAULT, en data 3 de juny de 
2015, ha formulat una sol·licitud d'autorització d'ús excepcional del paisatge urbà 
mitjançant activitat publicitària des d'una propietat privada (annex 2). Verona 
Comunicación, SA ha subscrit un contracte privat amb l’esmentada propietat amb 
la finalitat d’utilitzar la bastida d’obra com a suport publicitari. 

 
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, SL, empresa encarregada de la publicitat exterior de 
RENAULT. 

 
Segon. Contingut 

 
L'Ajuntament autoritza Verona Comunicación, SA, que actua en nom de 

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 2015 
serà el següent: 

• horari d’hivern: de l’1 de gener fins el 28 de març, ambdós inclosos, i de 
l’1 de novembre al 31 de desembre, ambdós inclosos, s'haurà d'apagar 
a les 23 hores. 

• horari d’estiu: del 29 de març al 31 d’octubre, ambdós inclosos, s'haurà 
d'apagar a les 24 hores 



NÚM. 27 10-10-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 4829 
 

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. En cas d’incompliment d’aquestes condicions, es 
donarà per caducada i sense efecte la present autorització, venint, l’empresa, 
obligada al desmuntatge immediat de la instal·lació.  

A aquests efectes l’Institut de Paisatge Urbà haurà de comunicar fefaentment 
l’incompliment que haurà de subsanar-se en un termini de 48 hores 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. 

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 de dos (2) setmanes 

a partir de la data de la seva col·locació. La lona publicitària romandrà exposada 
del 16 fins al 30 de juny 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 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 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 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. 

Verona Comunicación, SA ha acceptat aquesta proposta, i participarà en 
l’actuació esmentada aportant la quantitat de DOTZE MIL DOS-CENTS QUARANTA-
SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS (12.247,18€), 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, rebrà, a la signatura d’aquest conveni, la factura 

corresponent a la reparació de l’impacte paisatgístic, per l’import exacte de 
l’aportació. 

Aquest import s’ingressarà el mateix dia de la signatura d’aquest conveni, 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 
s’aportarà una garantia del seu pagament, que podrà ser en metàl·lic o amb 
pagarés amb venciment no superior a 60 dies. 

 
Setè. Altres aportacions de l'empresa col·laboradora 

 
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 les 
corresponents pròrrogues (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 
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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 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. 2313 
 
A Barcelona, 3 de juliol de 2015 
 

Reunits  
 
D'una part, el Sr. Xavier Olivella Echevarne, gerent 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 el dia 13 de 
juny de 2015, en ús de les facultats delegades per decret de la regidora 
presidenta, Ima. Sra. Janet Sanz Cid en data 23 de juny de 2015, i 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. 
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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 LVMH Relojería y Joyería España, SA, empresa encarregada de la publicitat 
exterior de TAG HEUER, per gestionar els seus interessos davant d’aquesta 
Corporació Municipal (annex 1). 

 
2. Iberdefi, SL, que actua en nom de LVMH Relojería y Joyería España, SA, 

empresa encarregada de la publicitat exterior de TAG HEUER, en data 16 de maig 
de 2015, ha formulat una sol·licitud d'autorització d'ús excepcional del paisatge 
urbà mitjançant activitat publicitària des d'una propietat privada (annex 2). 
Iberdefi, SL ha subscrit un contracte privat amb l’esmentada propietat amb la 
finalitat d’utilitzar la bastida d’obra com a suport publicitari. 

 
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  
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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 l'ús excepcional sol·licitat per Iberdefi, SL, que actua en nom de LVMH 
Relojería y Joyería España, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior de 
TAG HEUER. 

 
Segon. Contingut 

 
L'Ajuntament autoritza Iberdefi, SL, que actua en nom de LVMH Relojería y 

Joyería España, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior de TAG HEUER, 
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 2015 
serà el següent: 

• horari d’hivern: de l’1 de gener fins el 28 de març, ambdós inclosos, i de 
l’1 de novembre al 31 de desembre, ambdós inclosos, s'haurà d'apagar 
a les 23 hores. 

• horari d’estiu: del 29 de març al 31 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 
LVMH Relojería y Joyería España, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior 
de TAG HEUER, 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 de 
juliol al 5 d’agost 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 estricte dels assabentats 
núms. 3 i 4 de la compareixença de data 31 d’octubre de 2014, que consta com a 
annex 6. 
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En el cas d’incompliment d’aquesta condició, Iberdefi, SL, que actua en nom de 
LVMH Relojería y Joyería España, SA, encarregada de la publicitat exterior de TAG 
HEUER, 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 

LVMH Relojería y Joyería España, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior 
de TAG HEUER, 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 QUINZE MIL TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS 
CÈNTIMS (15.037,42€), 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, rebrà, a la signatura d’aquest conveni, la factura corresponent a la 

reparació de l’impacte paisatgístic, per l’import exacte de l’aportació. 
Aquest import s’ingressarà el mateix dia de la signatura d’aquest conveni, 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 
s’aportarà una garantia del seu pagament, que podrà ser en metàl·lic o amb 
pagarés amb venciment no superior a 60 dies. 

 
Setè. Altres aportacions de l'empresa col·laboradora 

 
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 
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d’octubre de 2014 pel districte de l’Eixample, de la qual s’ha demanat la 
corresponent prórroga (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 LVMH 
Relojería y Joyería España, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior de 
TAG HEUER, 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 TAG HEUER, i ho farà en la Memòria d'Activitats. Amb 
aquesta finalitat, TAG HEUER facilitarà els seus logos i/o eslògans a aquest Institut 
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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. 2317 
 
A Barcelona, 4 d’agost de 2015 
 

Reunits 
 
D'una part, el Sr. Xavier Olivella i Echevarne, gerent 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 el dia 13 de 
juny de 2015, en ús de les facultats delegades per decret de la regidora 
presidenta, Ima. Sra. Janet Sanz i Cid en data 23 de juny de 2015, i 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 Lopez i Fernandez amb DNI núm. 35008312-N, 
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 el Sr. Michael Gumz representa, està autoritzada 

per Neo Ogilvy, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior de CAMPER, per 
gestionar els seus interessos davant d’aquesta Corporació Municipal (annex 1). 

 
2. Iberdefi, SL, que actua en nom de Neo Ogilvy, SA, empresa encarregada de 

la publicitat exterior de CAMPER, en data 8 de juliol de 2015, ha formulat una 
sol·licitud d'autorització d'ús excepcional del paisatge urbà mitjançant activitat 
publicitària des d'una propietat privada (annex 2). Iberdefi, SL ha subscrit un 
contracte privat amb l’esmentada propietat amb la finalitat d’utilitzar la bastida 
d’obra com a suport publicitari. 

 
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 Iberdefi, SL, que actua en nom de Neo 
Ogilvy, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior de CAMPER. 

 
Segon. Contingut 

 
L'Ajuntament autoritza Iberdefi, SL, que actua en nom de Neo Ogilvy, SA, 

empresa encarregada de la publicitat exterior de CAMPER, 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 2015 
serà el següent: 
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• horari d’hivern: de l’1 de gener fins el 28 de març, ambdós inclosos, i de 
l’1 de novembre al 31 de desembre, ambdós inclosos, s'haurà d'apagar 
a les 23 hores. 

• horari d’estiu: del 29 de març al 31 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 
Neo Ogilvy, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior de CAMPER, 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 
de l’1 de fins al 14 de setembre 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 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 
Neo Ogilvy, SA, encarregada de la publicitat exterior de CAMPER, 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 Neo 

Ogilvy, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior de CAMPER, 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 SET MIL VUIT-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB 
SEIXANTA-CINS CÈNTIMS (7.894,65€), 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 

 
Iberdefi, SL, rebrà, a la signatura d’aquest conveni, la factura corresponent a la 

reparació de l’impacte paisatgístic, per l’import exacte de l’aportació. 
Aquest import s’ingressarà el mateix dia de la signatura d’aquest conveni, 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 
s’aportarà una garantia del seu pagament, que podrà ser en metàl·lic o amb 
pagarés amb venciment no superior a 60 dies. 

 
Setè. Altres aportacions de l'empresa col·laboradora 

 
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, de la qual s’ha concedit la 
corresponent pròrroga (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 Neo 
Ogilvy, SA, empresa encarregada de la publicitat exterior de CAMPER, 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.  
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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 CAMPER, i ho farà en la Memòria d'Activitats. Amb 
aquesta finalitat, CAMPER 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 gerent, Xavier 

Olivellla i Echevarne. 
PER IBERDEFI, SL, l’autoritzada, Elena López i Fernández. 
La secretaria delegada, Pilar Figueras de Diego. 
 

* * * 
 

Núm. 2318 
 
 
A Barcelona, 5 d’agost de 2015 
 

Reunits  
 
D'una part, el Sr. Xavier Olivella i Echevarne, gerent 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 el dia 13 de 
juny de 2015, en ús de les facultats delegades per decret de la regidora 
presidenta, Ima. Sra. Janet Sanz i Cid en data 23 de juny de 2015, i 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 Lopez i Fernandez amb DNI núm. 35008312-N, 
degudament autoritzada per aquest acte pel Sr. Erminio Deodato, amb NIE 
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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 Latcom Publicidad Europa, SL, empresa encarregada de la publicitat exterior de 
CONVERSE, per gestionar els seus interessos davant d’aquesta Corporació 
Municipal (annex 1). 

 
2. Iberdefi, SL, que actua en nom de Latcom Publicidad Europa, SL, empresa 

encarregada de la publicitat exterior de CONVERSE, en data 10 de juliol de 2015, 
ha formulat una sol·licitud d'autorització d'ús excepcional del paisatge urbà 
mitjançant activitat publicitària des d'una propietat privada (annex 2). Iberdefi, SL 
ha subscrit un contracte privat amb l’esmentada propietat amb la finalitat 
d’utilitzar la bastida d’obra com a suport publicitari. 

 
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 Latcom 
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Publicidad Europa, SL, empresa encarregada de la publicitat exterior de 
CONVERSE. 

 
Segon. Contingut 

 
L'Ajuntament autoritza Iberdefi, SL, que actua en nom de Latcom Publicidad 

Europa, SL, empresa encarregada de la publicitat exterior de CONVERSE, 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 l’avinguda del Portal de l’Àngel, 6, 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 de la inspecció tècnica de 
data 26 de juliol 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 2015 
serà el següent: 

• horari d’hivern: de l’1 de gener fins el 28 de març, ambdós inclosos, i de 
l’1 de novembre al 31 de desembre, ambdós inclosos, s'haurà d'apagar 
a les 23 hores. 

• horari d’estiu: del 29 de març al 31 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 
Latcom Publicidad Europa, SL, empresa encarregada de la publicitat exterior de 
CONVERSE, 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 24 
d’agost fins al 23 de setembre 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 l’avinguda del Portal de l’Àngel, 6, i està supeditat al compliment estricte 
dels assabentats núms. 3 i 4 de la compareixença de data 4 d’agost de 2015, que 
consta com a annex 6. 

En el cas d’incompliment d’aquesta condició, Iberdefi, SL, que actua en nom de 
Latcom Publicidad Europa, SL, encarregada de la publicitat exterior de CONVERSE, 
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 4 d’agost de 2015, (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 

Latcom Publicidad Europa, SL, empresa encarregada de la publicitat exterior de 
CONVERSE, 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 VUIT MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB 
TRENTA-VUIT CÈNTIMS (8.468,38) 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, rebrà, a la signatura d’aquest conveni, la factura corresponent a la 

reparació de l’impacte paisatgístic, per l’import exacte de l’aportació. 
Aquest import s’ingressarà el mateix dia de la signatura d’aquest conveni, 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 
s’aportarà una garantia del seu pagament, que podrà ser en metàl·lic o amb 
pagarés amb venciment no superior a 60 dies. 

 
Setè. Altres aportacions de l'empresa col·laboradora 

 
Aquesta restauració s’haurà d’ajustar ales condicions particulars de la llicència 

d’obres en règim de comunicat núm. 01-2015CD05753, emesa amb data 20 de 
març de 2015 pel districte de Ciutat Vella (annex 7), així com a les condicions 
d’actuació de l’informe tècnic d'autorització paisatgística de data 29 de juliol de 
2015, 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 d’agost de 
2015, (annex 6). 
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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 
Latcom Publicidad Europa, SL, empresa encarregada de la publicitat exterior de 
CONVERSE, 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 de CONVERSE, i ho farà en la Memòria d'Activitats. Amb 
aquesta finalitat, CONVERSE 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. 
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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 gerent, Xavier 

Olivellla i Echevarne. 
PER IBERDEFI, SL, l’autoritzada, Elena López i Fernández. 
La secretaria delegada, Pilar Figueras de Diego. 
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PERSONAL 

Concursos de personal 
 
BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DE DOS 
CONCURSOS PER A LA PROVISIÓ DE DOS 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. 

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. 
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– 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. 

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. 
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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 núm. 48/2015-C. Un lloc de treball de SUPORT 3 de la família 

professional General (GE) adscrit al Departament de Serveis Jurídics de la Direcció 
de Serveis Jurídics i Secretaria de la Gerència del Districte de Sant Andreu (Nivell 
18) 

Concurs núm. 49/2015-C. Un lloc de treball de CAP DE SECCIÓ 2 de la família 
General (GE) adscrit al Servei Atenció Presencial del Departament de Serveis 
Presencials de la Direcció de Serveis d’Informació i Atenció Ciutadana de la 
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Ciutadania. (Nivell 22) 

 
 
 
SUPORT 3 de la família professional General (GE) adscrit al Departament 
de Serveis Jurídics de la Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria de la 
Gerència del Districte de Sant Andreu. 
Concurs núm. 48/2015-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 al Departament 
de Serveis Jurídics de la Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria de la Gerència del 
Districte de Sant Andreu. 

D’acord amb l’article 294 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 vigent catàleg de llocs de treball d’aquest 
Ajuntament. 

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de SUPORT 3 de 
la família professional General (GE) adscrit al Departament de Serveis Jurídics de 
la Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria de la Gerència del Districte de Sant 
Andreu. 

 
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 
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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 (Departament de 
Serveis Jurídics-Secretaria) 

3.2.1. Funcions  
• Assessorament jurídic als òrgans de govern, consultius, directius i operatius 

del Districte. 
• Assessorament jurídic de les normes internes orgàniques i procedimentals 

dels districtes i informar, en el seu cas. 
• Redactar, quan s’escaigui, i informar els convenis i concerts la tramitació 

dels quals estigui atribuïda als Districtes, sense perjudici de l’informe de la 
Direcció de Serveis Jurídics en aquells casos en què resulti procedent la 
seva emissió. 

• Gestió i tramitació d’expedients d’expropiació forçosa, sense perjudici de la 
tramitació dels recursos administratius, que correspon a la Direcció de 
Serveis Jurídics centrals. 

• Gestió i tramitació de cessions de vial. 
• Gestió i tramitació dels expedients sancionadors. 
• Remissió al Registre Civil de les actes de celebració de matrimoni. 
• Custòdia del Registre d’Interessos dels Consellers/es del Districte. 
• Gestió i tramitació d’expedients de responsabilitat patrimonial per accidents 

i danys del Districte. 
• Gestió i tramitació d’expedients de reivindicació i defensa dels béns de 

l'Ajuntament del Districte. 
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• Gestió de les al·legacions i dels recursos interposats contra actes i 
resolucions municipals dictats per qualsevol òrgan del districte en exercici 
de les competències delegades, i informar en el seu cas. 

• Informar sobre els aspectes jurídics de llicències i inspecció i d’altres actes 
administratius, quan correspongui. 

• Informar sobre les al·legacions presentades en període d’informació pública 
en els expedients relatius a plans, propostes o actuacions que no 
ultrapassin l’àmbit territorial del districte, sense perjudici de l’informe de 
Serveis Jurídics quan l’òrgan competent sigui central. 

• Emetre els informes preceptius respecte els plecs de clàusules 
administratives particulars en els procediments de contractació del Districte. 

• Seguiment de les disposicions normatives, de l’efectivitat del seu 
coneixement i de la seva operativitat al districte. 

• 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. 

• Interlocució amb els diferents òrgans jurisdiccionals en les seves relacions 
amb el Districte. 

• Gestió, coordinació i supervisió 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. Exercici 
de les funcions amb la coordinació establerta pels Serveis Jurídics en l’àmbit 
de les seves competències. 

• Exercici de les competències que li siguin delegades. 
• Totes aquelles funcions que li siguin atribuïdes per la Direcció en el 

compliment de les seves funcions i les que li siguin delegades per la 
Secretaria General. 

 
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 
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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. 

Les persones 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 tasques de tramitació seguiment i resolució de processos 
administratius i tècnics administratius en les matèries relacionades amb 
les funcions del lloc de treball fins a 4 punts. 

− Experiència en gestió i explotació d’aplicacions i programes informàtics de 
suport per al desenvolupament de les funcions del lloc de treball fins a 1 
punts. 

− Experiència en atenció a clients interns i externs 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. 
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6. Junta de valoració 
President: 
− Sra. M. Carmen Turégano López, gerent del Districte de Sant Andreu, o 

persona en qui delegui. 
Vocals: 
− Sra. Laura Martinez Miragall, Directora de Serveis Generals del Districte de 

Sant Andreu, o persona en qui delegui. 
− Sr. Josep M. Medrano Molina, Cap del Departament de Serveis Jurídics-

Secretaria del districte de Sant Andreu. 
− Sra. Esther López Pérez, Gestora de Projectes 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 
 

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. Llista de persones admeses i excloses  

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 
Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet 
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana. 

 
9. Presa de possessió 

En el cas de personal de l’Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui 
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 procés a 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 publicació de l’esmentada resolució 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 procés a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la pressa 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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CAP DE SECCIÓ 2 de la família General (GE) adscrit al Servei Atenció 
Presencial del Departament de Serveis Presencials de la Direcció de 
Serveis d’Informació i Atenció Ciutadana de la Gerència de Drets de 
Ciutadania, Participació i Ciutadania. 
Concurs núm. 49/2015-C 

 
Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de 

treball de CAP DE SECCIÓ 2 de la família General (GE) adscrit al Servei Atenció 
Presencial del Departament de Serveis Presencials de la Direcció de Serveis 
d’Informació i Atenció Ciutadana de la Gerència de Drets de Ciutadania, 
Participació i Ciutadania. 

D’acord amb l’article 294 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 vigent catàleg de llocs de treball d’aquest 
Ajuntament. 

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de CAP DE 
SECCIÓ 2 de la família General (GE) adscrit al Servei Atenció Presencial del 
Departament de Serveis Presencials de la Direcció de Serveis d’Informació i 
Atenció Ciutadana de la Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Ciutadania. 

 
1. Classificació dels llocs convocats 

Denominació:  Cap de Secció 2 (50.20.GE.10 segons catàleg vigent) 
Àmbit funcional:  Comandament 
Tipus de lloc: Cap de Secció 
Vinculació:  Funcionària 
Subgrup d’accés:  C1 
Destinació:  Nivell 22 
Sistema de provisió: Concurs de mèrits 
Classe de lloc: Lloc de promoció 
El lloc de treball objecte de la present convocatòria te jornada ordinària. 
 

2. Esquema retributiu 
Destinació:  22 (509,84 € mensuals segons catàleg vigent) 
Complement específic:  1.009 € mensuals segons catàleg vigent 
 

3. Descripció funcional 
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Cap de Secció 2 de la família GE) 
3.1.1. Missió 
Coordinar i supervisar equips que es responsabilitzen d’un o més programes i 

processos administratius d’un servei integrat, d’acord amb les directrius del cap, la 
normativa establerta i les necessitats plantejades per tal de d’aconseguir l’adequat 
desplegament i resolució d’aquests programes i processos en termes d’eficàcia i 
qualitat. 

3.1.2. Funcions bàsiques 
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:  
• Dissenyar i realitzar el desenvolupament de la programació de l‘equip en el 

marc d’actuació fixat i sota les directrius de l‘òrgan superior on esta adscrit 
l’equip o centre prestador de serveis. 

• Coordinar els recursos humans adscrits al centre o equip, gestionar els 
recursos econòmics assignats i integrar la prevenció de riscos laborals, 
d’acord amb el sistema de gestió de seguretat i salut laboral de 
l’Ajuntament. 

• Realitzar el seguiment i control de la prestació de serveis. 
2. Supervisa activitats operatives de forma propera, integrades dins de 

procediments i processos diversos definits. Habitualment coordina equips tècnics 
operatius, requerint d’una capacitat d’interacció per distribuir, organitzar i 
supervisar el treball de l’equip i d’un coneixement ampli de mètodes, tècniques i 
processos.   
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3. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de supervisió i disposen de 
certa llibertat d’actuació. La coordinació es duu a terme mitjançant informes de 
gestió, a demanda d’informació del cap i a través de les reunions periòdiques 
establertes. 

4. Les tasques d’aquest lloc de treball es desenvolupen en un marc normatiu 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 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. 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 mitjana o d’amplis coneixements específics en els 
processos i sistemàtica de treball. El lloc requereix de capacitat de coordinació 
d’equips. 

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc de treball 
(Departament de Serveis Presencials ) 

3.2.1. Missió 
Coordinació dels diferents serveis d’atenció presencials que li siguin encomanats.  
3.2.2. Funcions 
• Dirigir les oficines d’atenció ciutadana dels districtes, l’oficina central 

d’atenció ciutadana, l’oficina de troballes i el grup d’atenció ciutadana de la 
oficina d’atenció a les empreses. 

• Mantenir la coordinació amb altres xarxes d’atenció presencial de 
l’Ajuntament. 

• Supervisar, avaluar i coordinar els recursos externs destinats a donar 
suport als serveis d’atenció ciutadana en el seu àmbit de gestió. 

• Garantir l’adequació de tots els serveis d’atenció presencials a l’estratègia i 
les polítiques del model d’atenció a la ciutadania definit. 

• Implementar els criteris i els procediments d’atenció definits per al conjunt 
dels canals d’atenció, garantint també l’assoliment dels nivells de qualitat 
definits. 

 
4. Requisits de participació 

• Pertànyer al grup C, subgrup C1 (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 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. 
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− 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 comandament de personal en l’àmbit de l’atenció 
ciutadana fins a 3 punts. 

− Experiència en tràmits de padró i hisenda fins a 2 punts. 
− Experiència en coordinació com a comandament amb altres departaments 

(interns o externs) 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 treball de CAP DE SECCIÓ 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, Flexibilitat i obertura al canvi, Autoconfiança, Empatia, Lideratge i 
desenvolupament i Direcció de persones. 

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. 
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6. Junta de valoració 
President: 
− Sra., Margarita Tossas Marquès, Directora de Serveis de Planificació i 

Control de la Gerència de Ciutadania, Participació i Transparència, o 
persona en qui delegui. 

Vocals: 
− Sra. Joana Serra Bosch, Cap del Departament d´Operacions i Processos 

d´Atenció Especialitzada de la Gerència de Ciutadania, Participació i 
Transparència, o persona en qui delegui. 

− Sr. Lluís Batlle Bastardas, Cap del Departament de Serveis Presencials de la 
Gerència de Ciutadania, Participació i Transparència, o persona en qui 
delegui. 

− Sra. Francesca Otálora Sala, Cap del Departament de Recursos Humans de 
la Gerència de Recursos, o persona en qui delegui. 

− Sr. José Mª Martínez de Eulate, Gestor de Projectes 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. 

Els i les candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de la 
seva sol·licitud i les dades que hi consten.  

 
8. Llista de persones admeses i excloses  

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 
Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet 
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana. 

 
9. 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 degudament justificades i apreciades per l'òrgan 
convocant.  

 
 
 
BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DE TRES 
CONCURSOS PER A LA PROVISIÓ DE TRES LLOCS DE TREBALL DE 
L’INSTITUT DE CULTURA 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: 
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– 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. 

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 
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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 

Institut de Cultura de Barcelona 
 
Concurs núm. 10/2015. Un lloc de treball de SUPORT 2 de la família professional 

General (GE) adscrit a El Born Centre Cultural, de la Direcció de Patrimoni, Museus 
i Arxius de l’Institut de Cultura de Barcelona. (Nivell 20) 

Concurs núm. 11/2015. Un lloc de treball de GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la 
família General (GE) adscrit a la Direcció de Patrimoni, Museus i Arxius de l’Institut 
de Cultura de Barcelona. (Nivell 24) 

Concurs núm. 12/2015. Un lloc de treball de SUPORT 3 de la família professional 
General (GE) adscrit al Museu d’Història de Barcelona, de la Direcció de Patrimoni, 
Museus i Arxius de l’Institut de Cultura de Barcelona. (Nivell 18)) 

 
 

 
SUPORT 2 de la família professional General (GE) adscrit a El Born Centre 
Cultural, de la Direcció de Patrimoni, Museus i Arxius de l’Institut de 
Cultura de Barcelona. 
Concurs núm. 10/2015 

 
Convocatòria 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 El Born 
Centre Cultural, de la Direcció de Patrimoni, Museus i Arxius de l’Institut de Cultura 
de Barcelona. 

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 i de 
24 de juliol de 2013 i 20 de desembre de 2013. 

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Suport 2 de 
la família professional General, adscrit a El Born Centre Cultural, de la Direcció de 
Patrimoni, Museus i Arxius de l’Institut de Cultura de Barcelona. 

 
1. Classificació del lloc convocat 

Denominació:  Suport 2 (90.20.GE.10 segons catàleg vigent) 
Àmbit funcional:  Suport 
Tipus de lloc: Suport 
Vinculació:  Funcionària 
Subgrup d’accés:  C1 
Destinació:  Nivell 20 
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 
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Destinació:  20 (439,70 €/mensuals segons catàleg vigent) 
Complement específic:  792 €/mensuals segons catàleg vigent 
 

3. Descripció funcional 
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Suport 2 de la família GE) 
3.1.1. Missió 
Realitzar la gestió integral o supervisió d’un o més processos administratius, en 

les matèries i processos que siguin competència de l’òrgan on presten els seus 
serveis, d’acord amb la normativa establerta i amb la supervisió d’un superior. 

3.1.2. Funcions bàsiques 
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són: 
• 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. 
• Participar en la programació, planificació i control del procés o processos 

sota la seva responsabilitat, proposant alternatives.  
• Prestar serveis directes als ciutadans o al personal de la Corporació 

Municipal, dins del seu àmbit d’especialització, 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 periòdica 
d’un superior sobre els resultats dels processos per tal de validar l’alineament de la 
seva tasca. 

3. El lloc requereix autonomia per prioritzar processos i tasques dins de les 
directrius establertes. 

4. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de l’actuació sobre un marc 
normatiu i/o de processos estandarditzats i diversificats, 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 el 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 de coneixements específics sobre els 
processos tècnics i administratius diversos en l’àmbit de la seva responsabilitat. 

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (El Born Centre 
Cultural de la Direcció de Patrimoni, Museus i Arxius) 

3.2.1. Missió: 
Gestió de El Born Centre Cultural, mitjançant la definició i difusió de les 

activitats culturals multidisciplinaris, de les exposicions temporals i permanents i 
del seu jaciment arqueològic. 

3.2.2. Funcions: 
• Definir, impulsar i gestionar les exposicions i programes del Centre. 
• Definir les activitats culturals del Centre, en especial les dirigides a la 

comunitat educativa. 
• Documentar, investigar, catalogar i difondre el patrimoni públic conservat al 

Centre. 
• Garantir la correcta conservació del jaciment arqueològic del Centre i 

d’aquells elements patrimonials que el constitueixen. 
• Generar i mantenir els diferents canals de comunicació del Centre. 
• Establir, desenvolupar i gestionar polítiques de publicacions. 
• Portar a terme la gestió econòmica, de recursos humans i materials del 

Centre. 
• Garantir l’adequació i manteniment de les instal·lacions del Centre, vetllant 

per la seva seguretat i el correcte desenvolupament dels plans 
d’emergència. 

• Gestionar i supervisar els serveis directes i indirectes del Centre. 
• Desenvolupar estratègies per a la captació de recursos, per a la millora de 

la gestió i l’oferta d’activitats del Centre. 
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• Establir i mantenir relacions amb entitats i centres, nacionals i 
internacionals, i investigadors, en l’àmbit de les competències del Centre. 

 
4. Requisits de participació 

• Pertànyer al grup C, subgrup C1 de la categoria 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, 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 (certificat 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).  
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Mèrits Complementaris 
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent: 

− Experiència en suport a la gestió d’expedients administratius en les 
matèries relacionades amb el lloc de treball fins a 2 punts 

− Experiència en suport a l’elaboració d’informes, estudis i memòries fins 
a 2 punts 

− Experiència en gestió i explotació d’aplicatius informàtics de suport pel 
desenvolupament del lloc de treball fins a 1,5 punts 

− Experiència en la relació amb clients externs i interns fins a 0,5 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 SUPORT 2 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 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: 
− Sra. Isabel Balliu i Badia, directora de Recursos l’Institut de Cultura de 

Barcelona o persona en qui delegui. 
Vocals: 
− Sra. Rosa Morlà i Fortuño, Sots-Directora de El Born Centre Cultural de 

l’Institut de Cultura de Barcelona o persona en qui delegui. 
− Sra. M. Pilar Tesouro González, cap de Recursos de El Born Centre Cultural 

de l’Institut de Cultura de Barcelona o persona en qui delegui. 
− Sra. Núria de Luna Polo, tècnica de Selecció i Formació del Departament de 

Recursos Humans de l’Institut de Cultura de Barcelona 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 al Registre de 

l’Institut de Cultura de Barcelona, Rambla 99 planta 4a., de dilluns a divendres de 
9:00 a 14h. i els dijous també de 15:30 h. a 17:30 h. 

També 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.  

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 degudament justificades i apreciades per l'òrgan 
convocant.  
 
 

 
GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la família General (GE) adscrit a la Direcció 
de Patrimoni, Museus i Arxius de l’Institut de Cultura de Barcelona. 
Concurs núm. 11/2015 

 
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 a la 
Direcció de Patrimoni, Museus i Arxius de l’Institut de Cultura de Barcelona. 

D’acord amb l'article 294 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 vigent catàleg de llocs de treball d'aquest 
Ajuntament.  

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 a la Direcció de Patrimoni, Museus i 
Arxius de l’Institut de Cultura de Barcelona. 

 
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 

de 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 bàsiques 
• 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 del 

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.  

1. 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.   

2. 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. 

3. Les tasques d’aquest lloc de treball no necessàriament es desenvolupen sobre 
un marc normatiu i/o 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 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. 

5. 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 (Direcció de 
Patrimoni, Museus i Arxius) 

3.2.1. Missió: 
Dirigir i executar les polítiques de promoció, divulgació i conservació del 

patrimoni cultural de la ciutat, mitjançant la gestió integral de centres museístics, 
arxius i biblioteques de caràcter històric de titularitat municipal i de l’actuació en 
l’àmbit del patrimoni arqueològic i arquitectònic de la ciutat així com amb la 
presència en els òrgans de govern i de gestió d’aquells centres en els que 
l’Ajuntament hi té participació a través de consorci per fer-ne el seguiment dels 
mateixos per tal de promoure polítiques conjuntes i unificades de tots els centres 
patrimonials de la ciutat. 

3.2.2. Funcions: 
• Definir les línies estratègiques relacionades amb la gestió del patrimoni 

cultural municipal. 
• Exercir la direcció i coordinar l’actuació i la gestió dels diferents centres 

patrimonials de titularitat municipal: museus, arxius històrics, Biblioteca 
Arús i Castell de Montjuïc. 

• Coordinar l’actuació i fer el seguiment de la gestió dels museus consorciats 
amb altres administracions. 

• Promoure actuacions relacionades amb la promoció, difusió i protecció del 
patrimoni arqueològic, històric i artístic de la ciutat a través de la 
coordinació dels serveis responsables (patrimoni artístic, arqueologia, 
comissió d’escultures o la ponència del nomenclàtor) com amb els diferents 
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agents implicats, siguin de l’administració municipal o de les altres 
administracions o sectors privats.  

• Promocionar i difondre el patrimoni a nivell nacional, estatal i internacional. 
• Establir contacte amb institucions públiques i privades per promoure 

sinèrgies d’activitats, recerca i manteniment dels museu de Barcelona. 
• Gestionar i supervisar els recursos assignats als centres, planificar i posar 

en funcionament els mitjans necessaris per a l’execució dels programes. 
• Proposar la previsió anual d’ingressos i despeses dels programes de la seva 

competència per a la seva aprovació. 
• Tramitar els ingressos i despeses que es derivin de la gestió, d’acord amb la 

previsió d’ingressos i despeses aprovat per l’Institut. 
• Formulació de les condicions tècniques dels processos de contractació i de 

compra de béns i serveis necessaris per a l’execució de les activitats del 
seus serveis, programes o centres. 

• Dirigir els equips encarregats de l’execució de les polítiques de la seva 
competència, que s’estructuraran orgànicament sota el seu comandament 
en forma de serveis, centres o programes, d’acord amb les normes i 
procediments que siguin d’aplicació en cada moment, 

• Transmetre als responsables dels centres patrimonials, les línies 
estratègiques acordades amb la Direcció de l’ICUB, per a cada un dels 
centres. 

• Distribuir les persones i els equips que tingui assignats, d’acord amb les 
càrregues de treball, i proposar a la Direcció de Recursos (RRHH) la 
contractació eventual, per fer front a les necessitats d’execució dels 
programes. 

• Garantir una correcta comunicació entre els seus equips i la direcció de 
l’ICUB perquè tothom disposi de la necessària informació corporativa i fiable 
per desenvolupar les seves funcions. 

• Assistir a la Gerència en tots aquells aspectes de la seva competència. 
• Coordinar-se amb les altres direccions de l’Institut en l’execució de les 

funcions de la seva competència. 
• Representar a l’ICUB en tots aquells organismes i/o actes en l’exercici 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 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 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. 
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− 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 assistència a òrgans col·legiats, de govern i/o de 
participació municipals fins a 1,5 punts. 

− Experiència en la coordinació d’agents interns i externs durant l’execució 
d’un programa o projecte, coordinació de taules o òrgans transversals 
fins a 1,5 punts. 

− Experiència en la direcció i supervisió de projectes en qualsevol àmbit de 
l’administració pública fins a 1,5 punts. 

− En gestió i seguiment d’altre documentació econòmica, jurídica, etc. fins 
a 1,5 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 i Comunicació i influència i 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. 
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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: 
− Sra. Isabel Balliu i Badia, Gerent en funcions de l’Institut de Cultura o 

persona en qui delegui. 
Vocals: 
− Sra. Margarita Muñoz Guillén, cap del Departament de Recursos Humans de 

l’Institut de Cultura o persona en qui delegui. 
− Sra. Núria de Luna Polo, tècnica de Selecció i Formació del Departament de 

Recursos Humans de l’Institut de Cultura 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 al Registre de 

l’Institut de Cultura de Barcelona, Rambla 99 planta 4a., de dilluns a divendres de 
09:00 a 14:00h i dijous tarda de 15:30 a 17:30h, i l’horari d’estiu (des del dia 24 
de juny al 24 de setembre): de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00h, tardes 
tancat. 

També 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.  

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.  
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SUPORT 3 de la família professional General (GE) adscrit al Museu 
d’Història de Barcelona, de la Direcció de Patrimoni, Museus i Arxius de 
l’Institut de Cultura de Barcelona. 
Concurs núm. 12/2015 

 
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 al Museu 
d’Història de Barcelona, de la Direcció de Patrimoni, Museus i Arxius de l’Institut de 
Cultura de Barcelona. 

D’acord amb l'article 294 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 vigent catàleg de llocs de treball d'aquest 
Ajuntament.  

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Suport 3 de 
la família professional General, adscrit al Museu d’Història de Barcelona, de la 
Direcció de Patrimoni, Museus i Arxius de l’Institut de Cultura de Barcelona. 

 
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 de treball són: 
• 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.  
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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 el 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 assignat. 

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Museu d’Història 
de Barcelona) 

3.2.1. Funcions 
Donar servei a la societat, a través de l’adquisició, registre, conservació, 

investigació , exposició i divulgació del seu patrimoni.  
Col·leccions: 

• Inventariar, classificar, documentar, investigar, catalogar i difondre el 
patrimoni públic conservat al museu (fons objectuals, fons arxivístics o 
documentals i fons bibliogràfics). 

• Impulsar, gestionar, organitzar i difondre les col·leccions d’acord amb els 
objectius generals. 

• Garantir la correcta conservació d’aquests fons patrimonials públics 
custodiats, mitjançant polítiques de conservació preventiva i de restauració 
adients. 

• Definir l’exposició permanent de les col·leccions, i la presentació del seu 
contingut. 

• Planificar, establir i desenvolupar els programes d’ inventari, de 
classificació, documentació, recerca, catalogació i difusió dels fons 
patrimonials custodiats. 

• Definir i aplicar una política de col·leccions coherent amb els fons que 
conserva i la seva història.  

• Establir i mantenir relacions amb altres entitats i centres, nacionals i 
internacionals, i investigadors. 

• Proposar i gestionar la incorporació, per donació o adquisició de bens, en 
base a les necessitats derivades de les pròpies col·leccions i d’acord amb la 
política de col·leccions aprovada. 

Programes: 
• Organitzar els programes (de recerca, identificació, catalogació, conservació 

i difusió del Patrimoni) d’acord amb les línies de funcionament acordades. 
• Impulsar i coordinar els Plans i programes.  
• Promoure i gestionar plans de treball coordinats entre els programes. 
• Elaborar la programació expositiva.  
• Donar a conèixer les diferents activitats, exposicions, projectes i 

publicacions, assegurant la seva difusió, mitjançant la publicació del 
treballs, catàlegs, etc. 

• Establir polítiques de publicacions. Assegurar la disponibilitat de les 
publicacions a la comunitat i a la xarxa, planificant estratègies d’intercanvi. 

• Impulsar la incorporació de les noves tecnologies. Presentar i renovar una 
pàgina web del museu, actualitzant els seus continguts de manera àgil i 
atractiva.  

• Establir els continguts de les exposicions temporals pròpies i designar-ne 
els comissaris, si s’escau. 

 
Recursos:  
• Organitzar, planificar, executar i avaluar els recursos econòmics, tècnics i 

humans. 
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• Garantir l’adequació i manteniment de les instal·lacions.  
• Vetllar per la seguretat i el correcte desenvolupament de plans 

d’emergència.  
• Impulsar polítiques de sostenibilitat i eficàcia energètica. 
• Portar a terme la gestió pressupostaria i disposició de despeses 

corresponents al funcionament del Museu. 
• Desenvolupar estratègies per a la captació de recursos, econòmics o 

d’altres tipologies, per a la millora de la gestió i l’oferta d’activitats del 
centre. 

• Gestionar i supervisar les diferents empreses externes (seguretat, auxiliars 
de sala, botigues, etc. ) 

 
4. Requisits de participació 

• Pertànyer al grup C, subgrup C1 i C2 de les categories Administrativa i 
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, 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 (certificat 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. 
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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 manteniment, conservació i reparació d’edificis i 

instal·lacions, amb mitjans propis o externs, fins a 1’5 punts 
− Experiència en supervisió i control d’edificis, fins a 1’5 punts 
− Experiència en l’avaluació de riscos laborals i en el treball amb protocols 

d’emergències, fins a 1’5 punts 
− Experiència en la gestió de recursos econòmics, materials i de contractes de 

serveis fins a 1 punt 
− Experiència en treball coordinat amb altres departaments i amb empreses 

privades, fins a 0,5 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. 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 SUPORT 3 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 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: 
− Sra. Isabel Balliu i Badia , Gerent en funcions de l’Institut de Cultura de 

Barcelona o persona en qui delegui. 
Vocals: 
− Sr. Joan Roca i Albert, director del Museu d’Història de Barcelona de 

l’Institut de Cultura de Barcelona o persona en qui delegui. 
− Sr. Andreu Puig i Barón, tècnic de recursos del Museu d’Història de 

Barcelona de l’Institut de Cultura de Barcelona o persona en qui delegui. 
− Sra. Núria de Luna Polo, responsable de Formació i Selecció, del 

Departament de Recursos Humans de l’Institut de Cultura de Barcelona o 
persona en qui delegui. 

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 al Registre de 

l’Institut de Cultura de Barcelona, Rambla 99 planta 4a, de dilluns a divendres de 
09:00 a 14:00h i dijous tarda de 15:30 a 17:30h, i l’horari d’estiu (des del dia 24 
de juny al 24 de setembre): de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00h, tardes 
tancat. 

També 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.  

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.  

 
 
 
BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA D’UN CONCURS 
PER A LA PROVISIÓ D’UN LLOC 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). 
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– 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 
 
9. 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. 

10. 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. 
11. 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. 

12. 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. 
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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. 

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 NÚMERO 193/15. Un lloc de treball de SUPORT 3 de la família 

professional General (GE) adscrit al Departament de Gestió Cadastral i Béns 
Immobles de l’Institut Municipal d’Hisenda. (Nivell 18) 

 
 

 
SUPORT 3 de la família professional General (GE) adscrit al Departament 
de Gestió Cadastral i Béns Immobles de l’Institut Municipal d’Hisenda. 
Concurs número 193/15 

 
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 al Departament 
de Gestió Cadastral i Béns Immobles de l’Institut Municipal d’Hisenda. 
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D’acord amb l’article 294 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 vigent catàleg de llocs de treball d’aquest 
Ajuntament. 

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Suport 3 de 
la família professional General (GE) adscrit al Departament de Gestió Cadastral i 
Béns Immobles de l’Institut Municipal d’Hisenda. 

 
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) 
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:  
• 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.  
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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 (Departament de 
Gestió Cadastral i Béns Immobles) 

3.2.1. Funcions 
• Dirigir el manteniment cadastral de la ciutat de Barcelona i la gestió de 

l’Impost sobre els béns immobles (IBI). 
• Analitzar i planificar els objectius estratègics i operatius del departament. 
• Establir els criteris per a l’adjudicació de valor cadastral als béns immobles i 

l’actualització gràfica corporativa, en el marc del manteniment cadastral i 
en virtut del Conveni vigent de col·laboració en matèria cadastral, entre la 
Direcció general de cadastre i l’Ajuntament de Barcelona. 

• Establir els criteris del padró anual de l’Impost (IBI). 
• Proposar el redactat de les Ordenances fiscals de l’IBI. 
• Establir els criteris de la gestió tributària de l’Impost (IBI). 
• Seguiment i control dels resultats de les tasques de manteniment cadastral 

i gestió del tribut. 
• Dissenyar, impulsar i coordinar projectes de millora per a la gestió del 

manteniment cadastral i de l’Impost sobre els béns immobles. 
• Impulsar i coordinar nous processos d’informació i tramitació telemàtica, 

dins el marc corporatiu. 
• Col·laborar amb la Direcció general de cadastre en la preparació de les 

ponències de valor. 
• 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 ó C2 de les categories Administrativa i 
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 
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. 
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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. 

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 tasques de gestió tributària i/o gestió cadastral, fins a 2 punts. 
− En utilització de suport informàtic aplicat a la gestió (ofimàtica i 

aplicacions corporatives, sistemes de CAD, preferiblement 
Microstation"), fins a 2 punts. 

− En tasques de suport al planejament urbanístic o l’edificació com: 
delineació, cartografia o topografia, tractament de plànols 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 3 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. Javier Morales Montoya, Director de Serveis de Gestió Tributària de 

l’Institut Municipal d’Hisenda, o persona en qui delegui. 
− Sr. Pere Joan Deniel Barnola, Cap del Departament de Gestió Cadastral i 

Béns Immobles de l’Institut Municipal d’Hisenda, o persona en qui delegui. 
− Sr. Santos Martínez Sequí, Cap de Recursos Humans de l’Institut Municipal 

d’Hisenda, 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. 

 
 

 
BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA D’UN CONCURS 
PER A LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL DEL PATRONAT MUNICIPAL 
DE L’HABITATGE 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: 
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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 

 
13. 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. 

14. 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. 
15. 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. 

16. 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. 
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– 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. 

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. 2/2015. Un lloc de treball de SUPORT 4 de la família professional 

General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis Tècnics del Patronat Municipal de 
l'Habitatge. (Nivell 16) 
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SUPORT 4 de la família professional General (GE) adscrit a la Direcció de 
Serveis Tècnics del Patronat Municipal de l'Habitatge. 
Concurs núm. 2/2015 

 
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 Tècnics del Patronat Municipal de l'Habitatge. 

D’acord amb l’article 294 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 vigent catàleg de llocs de treball d’aquest 
Ajuntament. 

Es convoca la provisió per concurs de mèrits de d’un lloc de treball SUPORT 4 de 
la família professional General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis Tècnics del 
Patronat Municipal de l'Habitatge. 

 
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:  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 € segons catàleg vigent) 
Complement específic:   594 € mensuals segons catàleg vigent 
 

3. Descripció funcional 
3.1. Descripció funcional del lloc convocat  
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: 
1. Les funcions bàsiques 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 (Direcció de 
Serveis Tècnics 

3.2.1. Missió 
Exercir la direcció executiva de la planificació dels serveis d’obres I manteniment 

del parc d’habitatge públic del PMHB, garantint la coordinació amb els àmbits 
sectorials de referència. 

3.2.2. Funcions: 
• Direcció, impuls i planificació de les estratègies en matèria de projecció, 

obra i manteniment d’habitatge públic seguint els criteris marc definits per 
la Gerència. 

• Coordinació , assessorament, supervisió i seguiment de les obres de nova 
planta i el manteniment del parc d’habitatge públic. 

• Proposar a la Gerència l’adopció d’acords en les matèries pròpies de les 
seves competències 

• Direcció dels recursos humans i materials assignats directament a la 
Direcció. 

• Totes aquelles que li siguin atribuïdes per la Gerència del PMHB en el 
compliment de les seves funcions. 

 
4. Requisits de participació 

• Pertànyer al grup C, subgrup C2 de la categoria Auxiliar Administrativa. 
• Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/ària 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 el personal 
treballador 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 del 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, les persones aspirants que es troben en una de les situacions 
següents 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. 

Les persones 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.  
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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 tasques de tramitació, seguiment i resolució de processos 

administratius i tècnics-administratius en matèries relacionades amb les 
funcions del lloc de treball  fins a 3 punts. 

− Experiència en gestió i explotació d’aplicacions i programes informàtics de 
suport per a el desenvolupament de les funcions del lloc de treball, fins a 2 
punts. 

− Experiència en atenció a clients interns i externs en matèries relacionades 
amb les funcions del lloc de treball 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/a: 
− Sr. F. Xavier González Garuz, Gerent del Patronat Municipal de l’habitatge 

de Barcelona o persona en qui delegui. 
Vocals: 
− Sr. Joaquim Pascual Sangrà. Director dels Serveis Tècnics o persona en qui 

delegui. 
− Sra. Rosa Mateu Torres, Cap del Departament de Recursos Humans i 

Serveis Generals o persona en qui delegui. 
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. 

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 de l’ens convocant 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 de l’Ajuntament de Barcelona o organisme 
autònom o ens instrumental del mateix Ajuntament 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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Lliures designacions 
 

Lliure designació núm. 96/2015-L 
 

Convocatòria per a la provisió per lliure designació del lloc de treball de 
Direcció 2 de la família General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis 
d’Acció Comunitària de la Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i 
Transparència. 

 
D’acord amb l’article 294 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 vigent catàleg de llocs de treball d'aquest 
Ajuntament. 

Es convoca la provisió per lliure designació del lloc de treball de Direcció 2 de la 
família General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis d’Acció Comunitària de la 
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència. 

 
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 (832,40 € mensuals segons catàleg vigent) 
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. 

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 
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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 d’Acció Comunitària)  

3.2.1. Missió  
Promoure la implicació ciutadana en els afers comunitaris del barri o del sector i 

la creació d’estructures associatives i xarxes de col•laboració social en els barris i 
districtes.  

3.2.2. Funcions  
• Dissenyar i proposar els plans de desenvolupament comunitari en els barris 

que es determinin. 
• Vetllar perquè la metodologia i els instruments per afavorir el 

desenvolupament comunitari tinguin la màxima eficiència i responguin als 
criteris definits. 

• Incorporar la implicació en la comunitat dels centres cívics, casals de barri, 
instal·lacions esportives i biblioteques per enfortir la seva funció de 
desenvolupament de l’àmbit territorial d’influència. 

• Promoure el fet associatiu, facilitant l’assessorament i el suport que permeti 
la millora de l’acció de les associacions de la ciutat. 

• Facilitar eines de suport i formació per al millor funcionament de les 
associacions. 

• Afavorir la iniciativa ciutadana per a la creació d’organitzacions i estructures 
socials que promoguin projectes d’interès comunitari. 

• Elaborar i dissenyar els marcs normatius i contractuals per a la 
implementació de la gestió cívica. 

• Dissenyar el programa de subvencions i l’assessorament tècnic per afavorir 
la xarxa associativa i comunitària i la iniciativa ciutadana. 

• Coordinar amb els districtes la realització de programes comunitaris. 
• Promoure, en relació amb el sector corresponent, la realització de projectes 

comunitaris de salut, educació, economia, afavorint la coordinació amb els 
equipaments i serveis afectats. 

• Coordinar les actuacions del Servei amb altres Administracions amb 
competència en la matèria, facilitant la sinergia dels diferents programes. 

• Interlocutar amb les associacions de la ciutat per recollir propostes 
d’actuació conjunta. 

• Elaborar els criteris que han de contenir els plans de desenvolupament 
comunitari i coordinar la seva realització amb les altres Sectors i els 
districtes. 

• Avaluar l’acompliment dels objectius marcats. 
• Promoure la realització d’accions formatives, en coordinació amb la Direcció 

de Serveis d’Innovació Democràtica, dirigides a l’intercanvi d’experiències 
nacionals i internacionals i a la millor capacitació dels actors socials i 
institucionals. 

• Proposar a la Gerència l’adopció d’acords en les matèries pròpies de les 
seves competències. 
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• Representar a la Gerència i a l’Ajuntament, per delegació d’aquesta, en les 
matèries pròpies de la seva competència. 

 
4. Requisits de participació 

• Pertànyer al grup A subgrup A1 de totes les categories de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

• 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, les persones 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. 

Les persones 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 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. Criteris de valoració: 

Es tindrà en compte com a criteris de valoració, discrecionalment apreciats: 
− 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 necessàries per a l’òptim desenvolupament 

de les funcions del lloc de treball  
La Comissió de Valoració avaluarà els punts anteriors en base a la lectura i 

anàlisi dels currículums de les persones aspirants i a la realització d’entrevistes a 
les persones candidates més idònies que podran completar-se, si la Comissió de 
Valoració ho considera convenient, amb la realització de proves psicotècniques i/o 
professionals. 
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En cas que la Comissió així ho consideri, es podrà comptar per a la realització 
d’entrevistes i proves amb l’assessorament de personal tècnic del Departament de 
Selecció i Promoció de la Gerència de Recursos Humans. 

 
6. Comissió de valoració 

Es crea una Comissió de Valoració integrada per les persones titulars de la 
Gerència de Recursos, la Gerència de la que depèn orgànicament el lloc convocat i 
de la Gerència de Recursos Humans. 

En cas d’absència, malaltia o vacant d’alguna de les anteriors persones titulars, 
el Gerent Municipal designarà una persona suplent entre el personal de la 
corporació municipal que ocupi un lloc directiu d’igual o superior nivell al convocat.  

Així mateix, en cas que el lloc convocat depengui directament d’alguna de les 
gerències que integren la Comissió de Valoració, el Gerent Municipal designarà el 
tercer membre de la Comissió de Valoració d’entre el personal de la corporació 
municipal que ocupa llocs gerencials. 

 
7. Presentació de sol·licituds 

Les persones que desitgin participar a l’esmentada convocatòria disposen d’una 
sol·licitud de participació normalitzada que trobaran a la Intranet de l’Ajuntament 
de Barcelona a l’apartat Tràmits més usuals: Selecció i provisió que hauran de 
presentar al Registre General de l’Ajuntament de Barcelona o en qualsevol dels 
registres desconcentrats de l’Ajuntament, en el termini de 15 dies hàbils a comptar 
a partir de l’endemà de la publicació del present anunci a la Gaseta Municipal. 

A l’efecte d’admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades 
que aquestes facin constar a la seva sol·licitud de participació. Juntament amb la 
sol·licitud s’haurà de presentar currículum professional i documentació acreditativa 
dels requisits i mèrits al·legats. Davant dubtes,  inexactituds o  sospita de falsedats 
en les quals hagin pogut incórrer les persones aspirants, la Comissió de Valoració 
podrà requerir, en qualsevol moment per a la seva verificació,  les justificacions i/o 
els aclariments necessaris referents tant a la sol·licitud de participació com al 
currículum.  

Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de 
la seva sol·licitud i les dades que hi consten.  

 
8. Llista de persones admeses i excloses  

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 
Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet 
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana. 

 
9. Proposta de resolució 

Una vegada feta l’avaluació de les persones candidates per la Comissió de 
Valoració, aquesta emetrà, si s’escau, un informe sobre la persona aspirant que es 
consideri més adient en relació amb les funcions i tasques que ha de dur a terme i 
l’elevarà al Gerent Municipal proposant el seu nomenament. 

La persona nomenada haurà de presentar abans de la presa de possessió els 
documents acreditatius de les seves dades professionals i titulacions, sens 
perjudici que se’l pugui demanar els aclariments o les justificacions necessàries per 
a la seva verificació. 

Les actuacions d’aquest procés que requereixin notificació a les persones 
aspirants es faran públiques a la Intranet Municipal i, pel que fa a la resolució 
definitiva del nomenament, es publicarà a la Gaseta Municipal.  

 
10. Presa de possessió 

En el cas de personal de l’Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui 
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 procés a la Gaseta Municipal. 
La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme l’endemà del 
cessament. 
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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 publicació de l’esmentada resolució a la Gaseta 
Municipal. 

 
En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 

l’Ajuntament de Barcelona, la seva pressa de possessió es durà a terme a partir 
del primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del procés a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la pressa 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 núm. 97/2015-L 

 
Convocatòria per a la provisió per lliure designació del lloc de treball de 
Direcció 2 de la família General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis de 
Democràcia Activa i Descentralització de la Gerència de Drets de 
Ciutadania, Participació i Transparència. 

 
D’acord amb l’article 294 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 vigent catàleg de llocs de treball d'aquest 
Ajuntament. 

Es convoca la provisió per lliure designació del lloc de treball de Direcció 2 de la 
família General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis de Democràcia Activa i 
Descentralització de la Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i 
Transparència. 

 
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 (832,40 € mensuals segons catàleg vigent) 
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  
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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. 

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 Democràcia Activa i Descentralització)  

3.2.1. Missió  
Proposta, disseny, coordinació i avaluació de les accions dirigides a promoure 

l’efectiva descentralització territorial i la participació ciutadana en les polítiques 
municipals. 

3.2.2. Funcions  
• Dissenyar i desenvolupar els canals de participació adients per afavorir la 

implicació ciutadana en els processos d’elaboració de les polítiques 
públiques. 

• Promoure la revisió de les normatives municipals relacionades amb els 
instruments i canals de participació. 

• Promoure la revisió de les normatives municipals sobre organització i 
funcionament dels districtes. 

• Elaborar i implementar els reglaments i òrgans de participació previstos en 
la Carta Municipal. 

• Promoure l’avaluació continuada dels canals i òrgans de participació per 
revisar el seu funcionament i la seva eficàcia i eficiència. 

• Col·laborar amb altres direccions en el disseny de plataformes 
tecnològiques que afavoreixin la participació ciutadana mitjançant Internet i 
l’ús de les xarxes socials. 

• Proposar els processos i canals de participació per a l’elaboració i execució 
del Programa d’Actuació Municipal. 

• Dissenyar i proposar el programa de subvencions dirigit a millorar la 
capacitat ciutadana per ser subjecte actiu en els processos de participació. 

• Coordinar amb els Districtes la posada en marxa de canals i espais de 
participació. 
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• Coordinar i assessorar els Districtes i els Sectors en l’elaboració i execució 
dels seus plans de participació. 

• Elaborar els criteris que han de contenir els processos i espais de 
participació i coordinar la seva realització amb les altres Sectors i els 
districtes. 

• Avaluar l’acompliment dels objectius marcats. 
• Proposar a la Gerència l’adopció d’acords en les matèries pròpies de les 

seves competències. 
• Representar a la Gerència i a l’Ajuntament, per delegació d’aquesta, en les 

matèries pròpies de la seva competència. 
 

4. Requisits de participació 
• Pertànyer al grup A subgrup A1 de totes les categories de l’Ajuntament de 

Barcelona. 
• 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, les persones 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. 

Les persones 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 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. Criteris de valoració: 

Es tindrà en compte com a criteris de valoració, discrecionalment apreciats: 
− 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. 
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− Les competències professionals necessàries per a l’òptim desenvolupament 
de les funcions del lloc de treball  

La Comissió de Valoració avaluarà els punts anteriors en base a la lectura i 
anàlisi dels currículums de les persones aspirants i a la realització d’entrevistes a 
les persones candidates més idònies que podran completar-se, si la Comissió de 
Valoració ho considera convenient, amb la realització de proves psicotècniques i/o 
professionals. 

En cas que la Comissió així ho consideri, es podrà comptar per a la realització 
d’entrevistes i proves amb l’assessorament de personal tècnic del Departament de 
Selecció i Promoció de la Gerència de Recursos Humans. 

 
6. Comissió de valoració 

Es crea una Comissió de Valoració integrada per les persones titulars de la 
Gerència de Recursos, la Gerència de la que depèn orgànicament el lloc convocat i 
de la Gerència de Recursos Humans. 

En cas d’absència, malaltia o vacant d’alguna de les anteriors persones titulars, 
el Gerent Municipal designarà una persona suplent entre el personal de la 
corporació municipal que ocupi un lloc directiu d’igual o superior nivell al convocat.  

Així mateix, en cas que el lloc convocat depengui directament d’alguna de les 
gerències que integren la Comissió de Valoració, el Gerent Municipal designarà el 
tercer membre de la Comissió de Valoració d’entre el personal de la corporació 
municipal que ocupa llocs gerencials. 

 
7. Presentació de sol·licituds 

Les persones que desitgin participar a l’esmentada convocatòria disposen d’una 
sol·licitud de participació normalitzada que trobaran a la Intranet de l’Ajuntament 
de Barcelona a l’apartat Tràmits més usuals: Selecció i provisió que hauran de 
presentar al Registre General de l’Ajuntament de Barcelona o en qualsevol dels 
registres desconcentrats de l’Ajuntament, en el termini de 15 dies hàbils a comptar 
a partir de l’endemà de la publicació del present anunci a la Gaseta Municipal. 

A l’efecte d’admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades 
que aquestes facin constar a la seva sol·licitud de participació. Juntament amb la 
sol·licitud s’haurà de presentar currículum professional i documentació acreditativa 
dels requisits i mèrits al·legats. Davant dubtes, inexactituds o sospita de falsedats 
en les quals hagin pogut incórrer les persones aspirants, la Comissió de Valoració 
podrà requerir, en qualsevol moment per a la seva verificació, les justificacions i/o 
els aclariments necessaris referents tant a la sol·licitud de participació com al 
currículum.  

Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de 
la seva sol·licitud i les dades que hi consten.  

 
8. Llista de persones admeses i excloses  

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 
Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet 
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana. 

 
9. Proposta de resolució 

Una vegada feta l’avaluació de les persones candidates per la Comissió de 
Valoració, aquesta emetrà, si s’escau, un informe sobre la persona aspirant que es 
consideri més adient en relació amb les funcions i tasques que ha de dur a terme i 
l’elevarà al Gerent Municipal proposant el seu nomenament. 

La persona nomenada haurà de presentar abans de la presa de possessió els 
documents acreditatius de les seves dades professionals i titulacions, sens 
perjudici que se’l pugui demanar els aclariments o les justificacions necessàries per 
a la seva verificació. 

Les actuacions d’aquest procés que requereixin notificació a les persones 
aspirants es faran públiques a la Intranet Municipal i, pel que fa a la resolució 
definitiva del nomenament, es publicarà a la Gaseta Municipal.  
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10. Presa de possessió 
En el cas de personal de l’Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui 

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 procés a 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 publicació de l’esmentada resolució a la Gaseta 
Municipal. 

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva pressa de possessió es durà a terme a partir 
del primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del procés a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la pressa 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 núm. 98/2015-L 

 
Convocatòria per a la provisió per lliure designació del lloc de treball de 
Direcció 2 de la família General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis 
d’Informació i Atenció Ciutadana de la Gerència de Drets de Ciutadania, 
Participació i Transparència. 

 
D’acord amb l’article 294 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 vigent catàleg de llocs de treball d'aquest 
Ajuntament. 

Es convoca la provisió per lliure designació del lloc de treball de Direcció 2 de la 
família General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis d’Informació i Atenció 
Ciutadana de la Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència. 

 
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 (832,40 € mensuals segons catàleg vigent) 
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 
Direcció de serveis municipals d’informació i atenció ciutadana mitjançant els 

diferents canals. 
3.1.2. Funcions  
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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. 

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 d’Informació i Atenció Ciutadana)  

3.2.1. Missió  
Direcció de serveis municipals d’informació i atenció ciutadana mitjançant els 

diferents canals. 
3.2.2. Funcions  
• Definir i executar l’estratègia i polítiques del model d’informació i atenció als 

ciutadans i ciutadanes així com del model d’informació que en dona suport. 
• Dirigir i controlar la prestació de serveis pels canals d’informació i d’atenció 

als ciutadans i ciutadanes. 
• Dirigir i controlar la gestió i seguiment dels processos d’avisos, queixes i 

suggeriments. 
• Dirigir i supervisar el contingut i la publicació del web municipal. 
• Analitzar les necessitats, demandes i satisfacció dels ciutadans i ciutadanes 

en matèria d’informació i atenció als ciutadans i ciutadanes. 
• Proposar a la Gerència l’adopció d’acords en les matèries pròpies de les 

seves competències. 
• Representar a la Gerència i a l’Ajuntament, per delegació d’aquesta, en les 

matèries pròpies de la seva competència. 
 
4. Requisits de participació 

• Pertànyer al grup A subgrup A1 de totes les categories de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

• 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 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, les persones 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. 

Les persones 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 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. Criteris de valoració: 

Es tindrà en compte com a criteris de valoració, discrecionalment apreciats: 
− 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 necessàries per a l’òptim desenvolupament 

de les funcions del lloc de treball  
La Comissió de Valoració avaluarà els punts anteriors en base a la lectura i 

anàlisi dels currículums de les persones aspirants i a la realització d’entrevistes a 
les persones candidates més idònies que podran completar-se, si la Comissió de 
Valoració ho considera convenient, amb la realització de proves psicotècniques i/o 
professionals. 

En cas que la Comissió així ho consideri, es podrà comptar per a la realització 
d’entrevistes i proves amb l’assessorament de personal tècnic del Departament de 
Selecció i Promoció de la Gerència de Recursos Humans. 

 
6. Comissió de valoració 

Es crea una Comissió de Valoració integrada per les persones titulars de la 
Gerència de Recursos, la Gerència de la que depèn orgànicament el lloc convocat i 
de la Gerència de Recursos Humans. 
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En cas d’absència, malaltia o vacant d’alguna de les anteriors persones titulars, 
el Gerent Municipal designarà una persona suplent entre el personal de la 
corporació municipal que ocupi un lloc directiu d’igual o superior nivell al convocat.  

Així mateix, en cas que el lloc convocat depengui directament d’alguna de les 
gerències que integren la Comissió de Valoració, el Gerent Municipal designarà el 
tercer membre de la Comissió de Valoració d’entre el personal de la corporació 
municipal que ocupa llocs gerencials. 

 
7. Presentació de sol·licituds 

Les persones que desitgin participar a l’esmentada convocatòria disposen d’una 
sol·licitud de participació normalitzada que trobaran a la Intranet de l’Ajuntament 
de Barcelona a l’apartat Tràmits més usuals: Selecció i provisió que hauran de 
presentar al Registre General de l’Ajuntament de Barcelona o en qualsevol dels 
registres desconcentrats de l’Ajuntament, en el termini de 15 dies hàbils a comptar 
a partir de l’endemà de la publicació del present anunci a la Gaseta Municipal. 

A l’efecte d’admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades 
que aquestes facin constar a la seva sol·licitud de participació. Juntament amb la 
sol·licitud s’haurà de presentar currículum professional i documentació acreditativa 
dels requisits i mèrits al·legats. Davant dubtes, inexactituds o sospita de falsedats 
en les quals hagin pogut incórrer les persones aspirants, la Comissió de Valoració 
podrà requerir, en qualsevol moment per a la seva verificació, les justificacions i/o 
els aclariments necessaris referents tant a la sol·licitud de participació com al 
currículum.  

Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de 
la seva sol·licitud i les dades que hi consten.  

 
8. Llista de persones admeses i excloses  

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 
Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet 
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana. 

 
9. Proposta de resolució 

Una vegada feta l’avaluació de les persones candidates per la Comissió de 
Valoració, aquesta emetrà, si s’escau, un informe sobre la persona aspirant que es 
consideri més adient en relació amb les funcions i tasques que ha de dur a terme i 
l’elevarà al Gerent Municipal proposant el seu nomenament. 

La persona nomenada haurà de presentar abans de la presa de possessió els 
documents acreditatius de les seves dades professionals i titulacions, sens 
perjudici que se’l pugui demanar els aclariments o les justificacions necessàries per 
a la seva verificació. 

Les actuacions d’aquest procés que requereixin notificació a les persones 
aspirants es faran públiques a la Intranet Municipal i, pel que fa a la resolució 
definitiva del nomenament, es publicarà a la Gaseta Municipal.  

 
10. Presa de possessió 

En el cas de personal de l’Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui 
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 procés a 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 publicació de l’esmentada resolució a la Gaseta 
Municipal. 

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva pressa de possessió es durà a terme a partir 
del primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del procés a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
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Municipal del mes, la pressa 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 núm. 99/2015-L 

 
Convocatòria per a la provisió per lliure designació del lloc de treball de 
Direcció 1 de la família General (GE) adscrit a la Direcció dels Serveis 
Jurídics de la Gerència de Recursos. 

 
D’acord amb l’article 294 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 vigent catàleg de llocs de treball d'aquest 
Ajuntament. 

Es convoca la provisió per lliure designació del lloc de treball de Direcció 1 de la 
família General (GE) adscrit a la Direcció dels Serveis Jurídics de la Gerència de 
Recursos.  

 
1. Classificació del lloc convocat 

Denominació:  Direcció 1 (20.10.GE.40 segons catàleg vigent) 
Àmbit funcional:  Directiu 
Tipus de lloc: Direcció 
Vinculació:  Funcionària 
Subgrup d’accés:  A1  
Destinació:  Nivell 30 
Sistema de provisió: Lliure designació 
Classe de lloc: Lloc de promoció 
 

2. Esquema retributiu 
Destinació:  30 (968,75 €) 
Complement específic:  3.480,33€ mensuals segons catàleg vigent 
 

3. Descripció funcional 
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Direcció 1 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 heterogènies, d’àmbits funcionals o serveis diferents, o bé 

integra funcions homogènies amb un grau de desenvolupament i/o recursos 
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associats gran. En qualsevol cas, no poden dependre jeràrquicament d’una altra 
Direcció. 

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, i 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 i profund d’un camp 
funcional i de l’acreditació d’una experiència mínima de 3 anys en llocs de direcció 
o comandament a organitzacions públiques o privades així com de la competència 
tècnica d’una llicenciatura, enginyeria o arquitectura superior, amb coneixements 
específics en els processos i sistemàtica de treball de la Corporació Municipal i. El 
lloc requereix de competència directiva per al comandament del personal. 

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Direcció de 
Serveis Jurídics) 

3.2.1. Missió  
Direcció superior dels Serveis Jurídics municipals i assessorament directe a 

l'Alcaldia i altres òrgans de Govern. 
3.2.2. Funcions 
• Representar a l’Ajuntament de Barcelona davant altres administracions en 

els assumpte relacionats amb l’assessorament i la defensa jurídica. 
• Exercir funcions d’assessoria i d’emissió d’informes i dictàmens de caire 

jurídic sol·licitats per l’Alcaldia i altres òrgans de Govern Municipal. 
• Informar sobre les qüestions de competència entre l’Ajuntament i altres 

entitats públiques. 
• Assessorament, en el seu cas, de tots els organismes públics i empreses 

públiques municipals. 
• Coordinació dels diferents serveis jurídics municipals descentralitzats. 
• Dissenyar les línies de prevenció i defensa jurídica de l’Ajuntament. 
• Assessorar en els processos de redacció de normes que puguin afectar a 

l’Ajuntament de Barcelona i participar, en el seu cas, en els processos de 
negociació sobre el seu contingut. 

• Definir els criteris d’organització i personal de la Direcció, d’acord amb la 
Gerència. 

• Coordinar tots els serveis i dependències de la Direcció, i impulsar els 
canvis organitzatius i els programes de formació del personal. 

• Visar les compareixences davant qualsevol òrgan jurisdiccional. 
• Dirigir els procediments judicials que, per la seva importància, es considerin 

oportuns.  
• Proposar l'adopció d'acords en les matèries pròpies de les seves 

competències. 
• Representar a la Gerència, 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 de l’Ajuntament de 

Barcelona. 
• 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 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, les persones candidates que es trobin 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. 

Les persones 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 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. Criteris de valoració: 

Es tindrà en compte com a criteris de valoració, discrecionalment apreciats: 
− 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 necessàries per a l’òptim desenvolupament 

de les funcions del lloc de treball  
La Comissió de Valoració avaluarà els punts anteriors en base a la lectura i 

anàlisi dels currículums de les persones aspirants i a la realització d’entrevistes a 
les persones candidates més idònies que podran completar-se, si la Comissió de 
Valoració ho considera convenient, amb la realització de proves psicotècniques i/o 
professionals. 

En cas que la Comissió així ho consideri, es podrà comptar per a la realització 
d’entrevistes i proves amb l’assessorament de personal tècnic del Departament de 
Selecció i Promoció de la Gerència de Recursos Humans. 

 
6. Comissió de valoració 

Es crea una Comissió de Valoració integrada per les persones titulars de la 
Gerència de Recursos, la Gerència de la que depèn orgànicament el lloc convocat i 
de la Gerència de Recursos Humans. 

En cas d’absència, malaltia o vacant d’alguna de les anteriors persones titulars, 
el Gerent Municipal designarà una persona suplent entre el personal de la 
corporació municipal que ocupi un lloc directiu d’igual o superior nivell al convocat.  
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Així mateix, en cas que el lloc convocat depengui directament d’alguna de les 
gerències que integren la Comissió de Valoració, el Gerent Municipal designarà el 
tercer membre de la Comissió de Valoració d’entre el personal de la corporació 
municipal que ocupa llocs gerencials. 

 
7. Presentació de sol·licituds 

Les persones que desitgin participar a l’esmentada convocatòria disposen d’una 
sol·licitud de participació normalitzada que trobaran a la Intranet de l’Ajuntament 
de Barcelona a l’apartat Tràmits més usuals: Selecció i provisió que hauran de 
presentar al Registre General de l’Ajuntament de Barcelona o en qualsevol dels 
registres desconcentrats de l’Ajuntament, en el termini de 15 dies hàbils a comptar 
a partir de l’endemà de la publicació del present anunci a la Gaseta Municipal. 

A l’efecte d’admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades 
que aquestes facin constar a la seva sol·licitud de participació. Juntament amb la 
sol·licitud s’haurà de presentar currículum professional i documentació acreditativa 
dels requisits i mèrits al·legats. Davant dubtes, inexactituds o sospita de falsedats 
en les quals hagin pogut incórrer les persones aspirants, la Comissió de Valoració 
podrà requerir, en qualsevol moment per a la seva verificació, les justificacions i/o 
els aclariments necessaris referents tant a la sol·licitud de participació com al 
currículum.  

Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de 
la seva sol·licitud i les dades que hi consten.  

 
8. Llista de persones admeses i excloses  

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 
Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet 
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana. 

 
9. Proposta de resolució 

Una vegada feta l’avaluació de les persones candidates per la Comissió de 
Valoració, aquesta emetrà, si s’escau, un informe sobre la persona aspirant que es 
consideri més adient en relació amb les funcions i tasques que ha de dur a terme i 
l’elevarà al Gerent Municipal proposant el seu nomenament. 

La persona nomenada haurà de presentar abans de la presa de possessió els 
documents acreditatius de les seves dades professionals i titulacions, sens 
perjudici que se’l pugui demanar els aclariments o les justificacions necessàries per 
a la seva verificació. 

Les actuacions d’aquest procés que requereixin notificació a les persones 
aspirants es faran públiques a la Intranet Municipal i, pel que fa a la resolució 
definitiva del nomenament, es publicarà a la Gaseta Municipal.  

 
10 Presa de possessió 

En el cas de personal de l’Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui 
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 procés a 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 publicació de l’esmentada resolució a la Gaseta 
Municipal. 

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva pressa de possessió es durà a terme a partir 
del primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del procés a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la pressa 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 
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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 núm. 100/2015-L 

 
Convocatòria per a la provisió per lliure designació del lloc de treball de 
Direcció 2 de la família General (GE) adscrit a la Direcció de Control de 
Gestió de la Direcció per a la Transparència i les Bones Pràctiques de la 
Gerència de Recursos. 

 
D’acord amb l’article 294 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 vigent catàleg de llocs de treball d'aquest 
Ajuntament. 

Es convoca la provisió per lliure designació del lloc de treball de Direcció 2 de la 
família General (GE) adscrit a la Direcció de Control de Gestió de la Direcció per a 
la Transparència i les Bones Pràctiques de la Gerència de Recursos. 

 
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 (832,40 € mensuals segons catàleg vigent) 
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 
Control de Gestió)  

3.2.1. Missió  
Controlar la bona gestió dels àmbits i serveis de l’administració municipal i del 

seu sector públic a través del seguiment i auditoria 
3.2.2. Funcions  
• Realitzar l’auditoria econòmica i operativa de funcionament i de legalitat 

dels serveis municipals i del seu sector públic que es determinin. 
• Establir i fer el seguiment dels plans d’actuació proposats per abordar les 

mancances i riscos detectats a les auditories.  
• Rendir comptes semestralment i anualment dels informes de gestió i del 

compliment de les recomanacions per millorar la gestió i el funcionament 
municipal.  

• 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 de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

• 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, les persones 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: 
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− 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. 

Les persones 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 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. Criteris de valoració: 

Es tindrà en compte com a criteris de valoració, discrecionalment apreciats: 
− 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 necessàries per a l’òptim desenvolupament 

de les funcions del lloc de treball  
La Comissió de Valoració avaluarà els punts anteriors en base a la lectura i 

anàlisi dels currículums de les persones aspirants i a la realització d’entrevistes a 
les persones candidates més idònies que podran completar-se, si la Comissió de 
Valoració ho considera convenient, amb la realització de proves psicotècniques i/o 
professionals. 

En cas que la Comissió així ho consideri, es podrà comptar per a la realització 
d’entrevistes i proves amb l’assessorament de personal tècnic del Departament de 
Selecció i Promoció de la Gerència de Recursos Humans. 

 
6. Comissió de valoració 

Es crea una Comissió de Valoració integrada per les persones titulars de la 
Gerència de Recursos, la Gerència de la que depèn orgànicament el lloc convocat i 
de la Gerència de Recursos Humans. 

En cas d’absència, malaltia o vacant d’alguna de les anteriors persones titulars, 
el Gerent Municipal designarà una persona suplent entre el personal de la 
corporació municipal que ocupi un lloc directiu d’igual o superior nivell al convocat.  

Així mateix, en cas que el lloc convocat depengui directament d’alguna de les 
gerències que integren la Comissió de Valoració, el Gerent Municipal designarà el 
tercer membre de la Comissió de Valoració d’entre el personal de la corporació 
municipal que ocupa llocs gerencials. 

 
7. Presentació de sol·licituds 

Les persones que desitgin participar a l’esmentada convocatòria disposen d’una 
sol·licitud de participació normalitzada que trobaran a la Intranet de l’Ajuntament 
de Barcelona a l’apartat Tràmits més usuals: Selecció i provisió que hauran de 
presentar al Registre General de l’Ajuntament de Barcelona o en qualsevol dels 
registres desconcentrats de l’Ajuntament, en el termini de 15 dies hàbils a comptar 
a partir de l’endemà de la publicació del present anunci a la Gaseta Municipal. 

A l’efecte d’admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades 
que aquestes facin constar a la seva sol·licitud de participació. Juntament amb la 
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sol·licitud s’haurà de presentar currículum professional i documentació acreditativa 
dels requisits i mèrits al·legats. Davant dubtes, inexactituds o sospita de falsedats 
en les quals hagin pogut incórrer les persones aspirants, la Comissió de Valoració 
podrà requerir, en qualsevol moment per a la seva verificació, les justificacions i/o 
els aclariments necessaris referents tant a la sol·licitud de participació com al 
currículum.  

Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de 
la seva sol·licitud i les dades que hi consten.  

 
8. Llista de persones admeses i excloses  

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 
Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet 
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana. 

 
9. Proposta de resolució 

Una vegada feta l’avaluació de les persones candidates per la Comissió de 
Valoració, aquesta emetrà, si s’escau, un informe sobre la persona aspirant que es 
consideri més adient en relació amb les funcions i tasques que ha de dur a terme i 
l’elevarà al Gerent Municipal proposant el seu nomenament. 

La persona nomenada haurà de presentar abans de la presa de possessió els 
documents acreditatius de les seves dades professionals i titulacions, sens 
perjudici que se’l pugui demanar els aclariments o les justificacions necessàries per 
a la seva verificació. 

Les actuacions d’aquest procés que requereixin notificació a les persones 
aspirants es faran públiques a la Intranet Municipal i, pel que fa a la resolució 
definitiva del nomenament, es publicarà a la Gaseta Municipal.  

 
10. Presa de possessió 

En el cas de personal de l’Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui 
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 procés a 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 publicació de l’esmentada resolució a la Gaseta 
Municipal. 

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva pressa de possessió es durà a terme a partir 
del primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del procés a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la pressa 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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Lliure designació núm. 101/2015-L 

 
Convocatòria per a la provisió per lliure designació del lloc de treball de 
Direcció 2 de la família General (GE) adscrit a la Direcció d’Anàlisi de la 
Direcció per a la Transparència i les Bones Pràctiques de la Gerència de 
Recursos. 

 
D’acord amb l’article 294 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 vigent catàleg de llocs de treball d'aquest 
Ajuntament. 

Es convoca la provisió per lliure designació del lloc de treball de Direcció 2 de la 
família General (GE) adscrit a la Direcció d’Anàlisi de la Direcció per a la 
Transparència i les Bones Pràctiques de la Gerència de Recursos. 

 
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 (832,40 € mensuals segons catàleg vigent) 
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. 

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. 
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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 d’Anàlisi)  
3.2.1. Missió  
Analitzar i investigar possibles males pràctiques i conductes irregulars de 

l’administració municipal i del seu sector públic 
3.2.2. Funcions  
• Analitzar i investigar internament possibles casos d’ús fraudulent o 

malbaratament de recursos públics.  
• Analitzar i investigar internament qualsevol aprofitament o enriquiment 

il·lícit derivat de conflicte d’interessos, desviació de poder, tràfic 
d’influències, incompatibilitats o de l’ús particular d’informació obtinguda 
per raó de les funcions exercides en l’administració municipal o en el seu 
sector públic i empresarial. 

• Facilitar la recepció de denúncies i la informació relativa a males pràctiques 
i conductes irregulars, garantint la preservació de la identitat de les 
persones que col·laborin. 

• Posar en coneixement de les autoritats judicials cessant en la seva acció i 
posant a disposició judicial tota la informació i documentació resultat de les 
actuacions practicades. 

• Garantir el ple respecte pels drets dels ciutadans i assegurar el principi de 
proporcionalitat en l’anàlisi i investigació. 

• 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 de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

• 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, les persones 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: 
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− 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. 

Les persones 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 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. Criteris de valoració: 

Es tindrà en compte com a criteris de valoració, discrecionalment apreciats: 
− 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 necessàries per a l’òptim desenvolupament 

de les funcions del lloc de treball  
La Comissió de Valoració avaluarà els punts anteriors en base a la lectura i 

anàlisi dels currículums de les persones aspirants i a la realització d’entrevistes a 
les persones candidates més idònies que podran completar-se, si la Comissió de 
Valoració ho considera convenient, amb la realització de proves psicotècniques i/o 
professionals. 

En cas que la Comissió així ho consideri, es podrà comptar per a la realització 
d’entrevistes i proves amb l’assessorament de personal tècnic del Departament de 
Selecció i Promoció de la Gerència de Recursos Humans. 

 
6. Comissió de valoració 

Es crea una Comissió de Valoració integrada per les persones titulars de la 
Gerència de Recursos, la Gerència de la que depèn orgànicament el lloc convocat i 
de la Gerència de Recursos Humans. 

En cas d’absència, malaltia o vacant d’alguna de les anteriors persones titulars, 
el Gerent Municipal designarà una persona suplent entre el personal de la 
corporació municipal que ocupi un lloc directiu d’igual o superior nivell al convocat.  

Així mateix, en cas que el lloc convocat depengui directament d’alguna de les 
gerències que integren la Comissió de Valoració, el Gerent Municipal designarà el 
tercer membre de la Comissió de Valoració d’entre el personal de la corporació 
municipal que ocupa llocs gerencials. 

 
7. Presentació de sol·licituds 

Les persones que desitgin participar a l’esmentada convocatòria disposen d’una 
sol·licitud de participació normalitzada que trobaran a la Intranet de l’Ajuntament 
de Barcelona a l’apartat Tràmits més usuals: Selecció i provisió que hauran de 
presentar al Registre General de l’Ajuntament de Barcelona o en qualsevol dels 
registres desconcentrats de l’Ajuntament, en el termini de 15 dies hàbils a comptar 
a partir de l’endemà de la publicació del present anunci a la Gaseta Municipal. 

A l’efecte d’admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades 
que aquestes facin constar a la seva sol·licitud de participació. Juntament amb la 
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sol·licitud s’haurà de presentar currículum professional i documentació acreditativa 
dels requisits i mèrits al·legats. Davant dubtes, inexactituds o sospita de falsedats 
en les quals hagin pogut incórrer les persones aspirants, la Comissió de Valoració 
podrà requerir, en qualsevol moment per a la seva verificació, les justificacions i/o 
els aclariments necessaris referents tant a la sol·licitud de participació com al 
currículum.  

Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de 
la seva sol·licitud i les dades que hi consten.  

 
8. Llista de persones admeses i excloses  

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 
Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet 
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana. 

 
9. Proposta de resolució 

Una vegada feta l’avaluació de les persones candidates per la Comissió de 
Valoració, aquesta emetrà, si s’escau, un informe sobre la persona aspirant que es 
consideri més adient en relació amb les funcions i tasques que ha de dur a terme i 
l’elevarà al Gerent Municipal proposant el seu nomenament. 

La persona nomenada haurà de presentar abans de la presa de possessió els 
documents acreditatius de les seves dades professionals i titulacions, sens 
perjudici que se’l pugui demanar els aclariments o les justificacions necessàries per 
a la seva verificació. 

Les actuacions d’aquest procés que requereixin notificació a les persones 
aspirants es faran públiques a la Intranet Municipal i, pel que fa a la resolució 
definitiva del nomenament, es publicarà a la Gaseta Municipal.  

 
10. Presa de possessió 

En el cas de personal de l’Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui 
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 procés a 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 publicació de l’esmentada resolució a la Gaseta 
Municipal. 

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva pressa de possessió es durà a terme a partir 
del primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del procés a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la pressa 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 núm. 102/2015-L 

 
Convocatòria per a la provisió per lliure designació del lloc de treball de 
Direcció 2 de la família General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis 
Jurídics - Secretaria Delegada del Districte de Ciutat Vella. 

 
D’acord amb l’article 294 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 
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l’article 22.3 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona i amb vigent catàleg de llocs de treball d'aquest 
Ajuntament. 

Es convoca la provisió per lliure designació del lloc de treball de Direcció 2 de la 
família General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis Jurídics - Secretaria Delegada 
del Districte de Ciutat Vella 

 
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 (832,40 € mensuals segons catàleg vigent) 
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. 

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 
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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 Jurídics - Secretaria Delegada)  

3.2.1 .Missió  
Exercici de la direcció executiva dels serveis jurídics del districte, garantint la 

legalitat de la totalitat dels actes administratius emesos pels diferents òrgans del 
districte, en especial els relacionats amb les llicències i inspecció. 

3.2.2. Funcions  
• Dirigir la planificació, organització i prestació dels serveis jurídics i la 

inspecció, així com de qualsevol altra funció que li sigui assignada en 
l’àmbit de les seves competències. 

• Assessorar jurídicament als òrgans de govern, consultius, directius i 
operatius del districte. 

• Redactar, quan s’escaigui, i informar els convenis i concerts la tramitació 
dels quals estigui atribuïda als districtes, sense perjudici de l’informe de la 
Direcció de Serveis Jurídics en aquells casos en què resulti procedent la 
seva emissió. 

• Informar sobre els aspectes jurídics de llicències i inspecció i d’altres actes 
administratius, quan correspongui. 

• Emetre els informes preceptius respecte els plecs de clàusules 
administratives particulars en els procediments de contractació del Districte. 

• Informar sobre les al·legacions presentades en període d’informació pública 
en els expedients relatius a plans, propostes o actuacions i aquelles 
interposades contra actes i resolucions municipals dictades per qualsevol 
òrgan del districte. 

• Dirigir la resolució d’expedients relatius, entre d’altres, a cessions de vial, 
sancionadors, de responsabilitat patrimonial. 

• Exercici de les competències que li siguin delegades per la Secretaria 
General. 

• 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 de totes les categories de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

• 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, les persones 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. 

Les persones 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 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. Criteris de valoració: 

Es tindrà en compte com a criteris de valoració, discrecionalment apreciats: 
− 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 necessàries per a l’òptim desenvolupament 

de les funcions del lloc de treball  
La Comissió de Valoració avaluarà els punts anteriors en base a la lectura i 

anàlisi dels currículums de les persones aspirants i a la realització d’entrevistes a 
les persones candidates més idònies que podran completar-se, si la Comissió de 
Valoració ho considera convenient, amb la realització de proves psicotècniques i/o 
professionals. 

En cas que la Comissió així ho consideri, es podrà comptar per a la realització 
d’entrevistes i proves amb l’assessorament de personal tècnic del Departament de 
Selecció i Promoció de la Gerència de Recursos Humans. 

 
6. Comissió de valoració 

Es crea una Comissió de Valoració integrada per les persones titulars de la 
Gerència de Recursos, la Gerència de la que depèn orgànicament el lloc convocat i 
de la Gerència de Recursos Humans. 

En cas d’absència, malaltia o vacant d’alguna de les anteriors persones titulars, 
el Gerent Municipal designarà una persona suplent entre el personal de la 
corporació municipal que ocupi un lloc directiu d’igual o superior nivell al convocat.  

Així mateix, en cas que el lloc convocat depengui directament d’alguna de les 
gerències que integren la Comissió de Valoració, el Gerent Municipal designarà el 
tercer membre de la Comissió de Valoració d’entre el personal de la corporació 
municipal que ocupa llocs gerencials. 

 
7. Presentació de sol·licituds 

Les persones que desitgin participar a l’esmentada convocatòria disposen d’una 
sol·licitud de participació normalitzada que trobaran a la Intranet de l’Ajuntament 
de Barcelona a l’apartat Tràmits més usuals: Selecció i provisió que hauran de 
presentar al Registre General de l’Ajuntament de Barcelona o en qualsevol dels 
registres desconcentrats de l’Ajuntament, en el termini de 15 dies hàbils a comptar 
a partir de l’endemà de la publicació del present anunci a la Gaseta Municipal. 

A l’efecte d’admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades 
que aquestes facin constar a la seva sol·licitud de participació. Juntament amb la 
sol·licitud s’haurà de presentar currículum professional i documentació acreditativa 
dels requisits i mèrits al·legats. Davant dubtes, inexactituds o sospita de falsedats 
en les quals hagin pogut incórrer les persones aspirants, la Comissió de Valoració 
podrà requerir, en qualsevol moment per a la seva verificació, les justificacions i/o 
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els aclariments necessaris referents tant a la sol·licitud de participació com al 
currículum.  

Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de 
la seva sol·licitud i les dades que hi consten.  

 
8. Llista de persones admeses i excloses  

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 
Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet 
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana. 

 
9. Proposta de resolució 

Una vegada feta l’avaluació de les persones candidates per la Comissió de 
Valoració, aquesta emetrà, si s’escau, un informe sobre la persona aspirant que es 
consideri més adient en relació amb les funcions i tasques que ha de dur a terme i 
l’elevarà al Gerent Municipal proposant el seu nomenament. 

La persona nomenada haurà de presentar abans de la presa de possessió els 
documents acreditatius de les seves dades professionals i titulacions, sens 
perjudici que se’l pugui demanar els aclariments o les justificacions necessàries per 
a la seva verificació. 

Les actuacions d’aquest procés que requereixin notificació a les persones 
aspirants es faran públiques a la Intranet Municipal i, pel que fa a la resolució 
definitiva del nomenament, es publicarà a la Gaseta Municipal.  

 
10. Presa de possessió 
En el cas de personal de l’Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui 

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 procés a 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 publicació de l’esmentada resolució a la Gaseta 
Municipal. 

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva pressa de possessió es durà a terme a partir 
del primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del procés a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la pressa 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 núm. 103/2015-L 

 
Convocatòria per a la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de 
SUPORT 3 de la família General (GE), adscrit a la Gerència de Recursos 
Humans i Organització de la Gerència de Recursos. 

 
D’acord amb l’article 294 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 vigent catàleg de llocs de treball d’aquest 
Ajuntament. 
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Es convoca la provisió per lliure designació de dos llocs de treball de SUPORT 3 
de la família General (GE), adscrit a la Gerència de Recursos Humans i 
Organització de la Gerència de Recursos. 

 
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.  

• 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 de 
Recursos Humans i Organització) 

3.2.1. Missió. 
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Definició i direcció del desenvolupament de les polítiques corporatives de 
recursos humans de l'organització municipal, i el disseny de llurs estructures 
organitzatives. 

3.2.2. Funcions. 
• Definir a l’Ajuntament, Organismes autònoms, Entitats Públiques 

Empresarials i Societats Municipals les polítiques de gestió de recursos 
humans i les estructures organitzatives més adequades per assolir els 
objectius proposats i impulsar els canvis i millores necessàries. 

• Dirigir els assumptes  relatius a la gestió dels recursos humans de 
l’Ajuntament. 

• Dissenyar i executar projectes de transformació organitzativa i de millora 
dels processos de gestió. 

• Dirigir funcionalment els diferents departaments de recursos humans de 
l’organització municipal per assegurar la coherència global de l'Ajuntament 
alhora que l'especificitat de cadascun dels organismes. 

• Proposar el Capítol 1 del pressupost de l’Ajuntament. 
• Dirigir les polítiques de relacions laborals i de prevenció de riscos i salut 

laboral. 
• Participar i impulsar els dissenys i les estratègies de canvi de les parts de 

l'organització per garantir la correcta adequació dels recursos humans a la 
consecució dels resultats plantejats. 

• Dirigir les polítiques de disseny i implantació de les estructures 
organitzatives i el seu dimensionament. 

• Representar a l'Ajuntament de Barcelona en matèria de recursos humans 
davant dels diferents organismes i fòrums. 

• 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. 

• 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, les persones candidates que es trobin 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. 
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Les persones 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 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. Criteris de valoració: 

Es tindrà en compte com a criteris de valoració, discrecionalment apreciats: 
− 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 necessàries per a l’òptim desenvolupament 

de les funcions del lloc de treball. 
 

6. Presentació de sol·licituds 
Les persones que desitgin participar a l’esmentada convocatòria disposen d’una 

sol·licitud de participació normalitzada que trobaran a la Intranet de l’Ajuntament 
de Barcelona a l’apartat Tràmits més usuals: Selecció i provisió que hauran de 
presentar al Registre General de l’Ajuntament de Barcelona o en qualsevol dels 
registres desconcentrats de l’Ajuntament, en el termini de 15 dies hàbils a comptar 
a partir de l’endemà de la publicació del present anunci a la Gaseta Municipal. 

A l’efecte d’admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades 
que aquestes facin constar a la seva sol·licitud de participació. Juntament amb la 
sol·licitud s’haurà de presentar currículum professional i documentació acreditativa 
dels requisits i mèrits al·legats.  

Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de 
la seva sol·licitud i les dades que hi consten.  

 
7. Llista de persones admeses i excloses  

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 
Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet 
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana. 

 
8. Proposta de resolució 

Una vegada feta l’avaluació de les persones candidates, l’òrgan convocant 
emetrà, si s’escau, un informe sobre la persona aspirant que es consideri més 
adient en relació amb les funcions i tasques que ha de dur a terme i l’elevarà al 
Gerent Municipal proposant el seu nomenament. 

La persona nomenada haurà de presentar abans de la presa de possessió els 
documents acreditatius de les seves dades professionals i titulacions, sens 
perjudici que se’l pugui demanar els aclariments o les justificacions necessàries per 
a la seva verificació. 

Les actuacions d’aquest procés que requereixin notificació a les persones 
aspirants es faran públiques a la Intranet Municipal i, pel que fa a la resolució 
definitiva del nomenament, es publicarà a la Gaseta Municipal.  

 
9. Presa de possessió 

En el cas de personal de l’Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui 
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 procés a la Gaseta Municipal. 
La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme l’endemà del 
cessament. 
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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 publicació de l’esmentada resolució 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 procés a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la pressa 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. 

 
 

 
Concurs Lliure designació núm. 15/2015 

Institut Barcelona Esports 
 

Convocatòria per a la provisió definitiva per lliure designació d’un del lloc 
de treball de Suport 3 - 90.30.GE.20 de la família professional General 
(GE) adscrit a la Direcció de Serveis de Promoció i Esdeveniments 
Esportius de l’Institut Barcelona Esports. 
 

D’acord amb l'article 294 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 vigent catàleg de llocs de treball d'aquest 
Ajuntament. 

Es convoca la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de Suport 3 - 
90.30.GE.20 de la família professional General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis 
de Promoció i Esdeveniments Esportius de l’Institut Barcelona Esports. 

 
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/C2 
Destinació:  Nivell 18 
Sistema de provisió: Lliure designació 
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) 
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 
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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 proposa 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 Promoció i Esdeveniments Esportius de l’Institut Barcelona Esports) 

3.2.1. Missió 
Promoció d’una oferta equilibrada de les diverses modalitats de practica de 

l’esport i activitat física per a tota la ciutadania. Impuls a l’organització 
d’esdeveniments esportius de la ciutat, com a instrument de promoció de l’esport 
i/o de projecció de la ciutat.  

3.2.2. Funcions 
• Difondre l’activitat esportiva a tota la ciutadania. Potenciar la pràctica 

esportiva entre col·lectius que tenen major dificultat per accedir-hi. 
Promocionar l’esport en edat escolar, generant convenis, acords, programes 
i accions que ho facin possible. 

• Promoure, assessorar, coordinar i supervisar els serveis que siguin 
necessaris pel correcte desenvolupament dels esdeveniments esportius, 
siguin organitzats directament per l’Ajuntament o en col·laboració amb 
entitats esportives. 

• Donar suport a les diferents iniciatives en matèria de promoció esportiva 
que els diversos agents esportius de la ciutat puguin impulsar, de manera 
coordinada amb els districtes de la ciutat garantint una correcta 
implementació i coordinació territorial. 

• Promoure la acollida i organització d’esdeveniments relacionats amb el món 
de l’esport adreçats a professionals. Prescriptors, entitats i/o altres 
organismes. 

• Proposar convenis i acords amb els organitzadors ‘esdeveniments. 
Supervisar la seva correcta i aplicació i compliment així com els recursos 
econòmics destinats. 

• Possibilitar i promoure la incorporació de recursos externs (patrocinis) per 
part de tercers, en coordinació amb els altres serveis de l’Institut.. 

 
4. Requisits de participació 

• Pertànyer al grup C, subgrups C1 i subgrup C2 de les categories 
Administrativa i Auxiliar Administrativa. 
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• 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, 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 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: 
− Experiència en tasques de tramitació, seguiment i resolució de processos 

administratius en les matèries relacionades amb les funcions del lloc de 
treball (convocatòria de subvencions, convenis, contractes). 

− Experiència en suport a l’elaboració d’informes, estudis i memòries. 
− Experiència en la relació amb clients interns i externs (sectors, districtes, 

proveïdors, etc.). 
− Experiència en bases de dades corporatives (SAP, Ariadna, etc.). 
− Experiència en gestió i explotació d’aplicacions i programes informàtics de 

suport per al desenvolupament de les funcions del lloc de treball  
 

6. Presentació de sol·licituds.  
Les persones interessades podran presentar instància, acompanyada de 

“currículum vitae”, degudament documentat, al Registre de l’Institut Barcelona 
Esports (Avinguda de l’Estadi 40), al Registre General o a qualsevol dels registres 
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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.  

A l’efecte d’admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades 
que aquestes facin constar a la seva sol·licitud de participació. Juntament amb la 
sol·licitud s’haurà de presentar currículum professional i documentació acreditativa 
dels requisits i mèrits al·legats.  

 
7. Llista de persones admeses i excloses  

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 
Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet 
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana. 

 
8. Proposta de resolució 

Una vegada feta l’avaluació de les persones candidates, l’òrgan convocant 
emetrà, si s’escau, un informe sobre la persona aspirant que es consideri més 
adient en relació amb les funcions i tasques que ha de dur a terme i l’elevarà al 
Gerent Municipal proposant el seu nomenament. 

La persona nomenada haurà de presentar abans de la presa de possessió els 
documents acreditatius de les seves dades professionals i titulacions, sens 
perjudici que se’l pugui demanar els aclariments o les justificacions necessàries per 
a la seva verificació. 

Les actuacions d’aquest procés que requereixin notificació a les persones 
aspirants es faran públiques a la Intranet Municipal i, pel que fa a la resolució 
definitiva del nomenament, es publicarà a la Gaseta Municipal.  

 
9. Presa de possessió 

El personal funcionari 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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Lliure designació núm. 147/2015 

Institut Municipal d’Educació 
 

Convocatòria per a la provisió per lliure designació del lloc de treball de 
Direcció 2 de la família General (GE) adscrit a la Direcció de Promoció 
Educativa de l’Institut Municipal d’Educació. 

 
D’acord amb l’article 294 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 vigent catàleg de llocs de treball d'aquest 
Ajuntament. 

Es convoca la provisió per lliure designació del lloc de treball de Direcció 2 de la 
família general (GE) adscrit a la Direcció de Promoció Educativa de l’Institut 
Municipal d’Educació.  

 
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 (832,40€) 
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. 

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. 
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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 
Promoció Educativa)  

3.2.1. Missió 
Planificar i dirigir un conjunt de programes i actuacions adreçats a la millora de 

la qualitat de l’oferta educativa de la ciutat, del patrimoni educatiu d’aquesta i de 
la promoció de l’activitat lectora dels infants i joves. Promocionar la relació amb el 
territori a través dels districtes municipals o altres organismes descentralitzats 

3.2.2. Funcions 
• Dirigir els programes i les actuacions que realitzen els equips de treball 

d’aquesta direcció. 
• Gestionar els recursos humans de la direcció segons les necessitats 

previstes pel desenvolupament dels programes. 
• Planificar, dirigir i coordinar el conjunt d’accions i actuacions adreçades a la 

formació i dotació de recursos del professorat i l’alumnat del conjunt 
d’escoles de la ciutat. 

• Coordinar el desplegament territorial dels programes i projectes específics 
desenvolupats en relació als temes considerats prioritaris per a la innovació i 
promoció educativa. 

• Impulsar els plans concrets d’intervenció que permetin l’intercanvi 
d’experiències educatives entre els diferents àmbits educatius de la ciutat. 

• Impulsar, coordinar i fer el seguiment dels temes de cooperació 
internacional i en programes europeus. 

• Impulsar i coordinar el Projecte Educatiu de Ciutat assegurant la millora de 
la qualitat en la seva execució.  

• Planificar i impulsar estudis i projectes de recerca que promoguin la 
innovació educativa potenciant convenis amb les diferents universitats. 

 
4. Requisits de participació 

• Pertànyer al grup A subgrup A1 de totes les categories de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

• 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, les persones candidates que es trobin en una de les situacions 
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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. 

Les persones 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 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. Criteris de valoració: 
Es tindrà en compte com a criteris de valoració, discrecionalment apreciats: 
− 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 necessàries per a l’òptim desenvolupament 

de les funcions del lloc de treball  
La Comissió de Valoració avaluarà els punts anteriors en base a la lectura i 

anàlisi dels currículums de les persones aspirants i a la realització d’entrevistes a 
les persones candidates més idònies que podran completar-se, si la Comissió de 
Valoració ho considera convenient, amb la realització de proves psicotècniques i/o 
professionals. 

En cas que la Comissió així ho consideri, es podrà comptar per a la realització 
d’entrevistes i proves amb l’assessorament de personal tècnic del Departament de 
Selecció i Promoció de la Gerència de Recursos Humans. 

 
6. Comissió de valoració 

Es crea una Comissió de Valoració integrada per les persones titulars de la 
Gerència de Recursos, la Gerència de la que depèn orgànicament el lloc convocat i 
de la Gerència de Recursos Humans. 

En cas d’absència, malaltia o vacant d’alguna de les anteriors persones titulars, 
el Gerent Municipal designarà una persona suplent entre el personal de la 
corporació municipal que ocupi un lloc directiu d’igual o superior nivell al convocat.  

Així mateix, en cas que el lloc convocat depengui directament d’alguna de les 
gerències que integren la Comissió de Valoració, el Gerent Municipal designarà el 
tercer membre de la Comissió de Valoració d’entre el personal de la corporació 
municipal que ocupa llocs gerencials. 

 
7. Presentació de sol·licituds 

Les persones que desitgin participar a l’esmentada convocatòria disposen d’una 
sol·licitud de participació normalitzada que trobaran a la Intranet de l’Ajuntament 
de Barcelona a l’apartat Tràmits més usuals: Selecció i provisió que hauran de 
presentar al Registre General de l’Ajuntament de Barcelona o en qualsevol dels 
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registres desconcentrats de l’Ajuntament, en el termini de 15 dies hàbils a comptar 
a partir de l’endemà de la publicació del present anunci a la Gaseta Municipal. 

A l’efecte d’admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades 
que aquestes facin constar a la seva sol·licitud de participació. Juntament amb la 
sol·licitud s’haurà de presentar currículum professional i documentació acreditativa 
dels requisits i mèrits al·legats. Davant dubtes, inexactituds o sospita de falsedats 
en les quals hagin pogut incórrer les persones aspirants, la Comissió de Valoració 
podrà requerir, en qualsevol moment per a la seva verificació, les justificacions i/o 
els aclariments necessaris referents tant a la sol·licitud de participació com al 
currículum.  

Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de 
la seva sol·licitud i les dades que hi consten.  

 
8. Llista de persones admeses i excloses  

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 
Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet 
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana. 

 
9. Proposta de resolució 

Una vegada feta l’avaluació de les persones candidates per la Comissió de 
Valoració, aquesta emetrà, si s’escau, un informe sobre la persona aspirant que es 
consideri més adient en relació amb les funcions i tasques que ha de dur a terme i 
l’elevarà al Gerent Municipal proposant el seu nomenament. 

La persona nomenada haurà de presentar abans de la presa de possessió els 
documents acreditatius de les seves dades professionals i titulacions, sens 
perjudici que se’l pugui demanar els aclariments o les justificacions necessàries per 
a la seva verificació. 

Les actuacions d’aquest procés que requereixin notificació a les persones 
aspirants es faran públiques a la Intranet Municipal i, pel que fa a la resolució 
definitiva del nomenament, es publicarà a la Gaseta Municipal.  

 
10. Presa de possessió 

En el cas de personal de l’Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui 
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 procés a 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 publicació de l’esmentada resolució a la Gaseta 
Municipal. 

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva pressa de possessió es durà a terme a partir 
del primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del procés a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la pressa 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  
 
Funcionaris/àries de carrera 

 
L’Alcaldessa, en data 28 de setembre de 2015, ha adoptat la següent resolució: 
 
Nomenar, amb efectes d’1 de setembre de 2015, funcionaris/àries de carrera les 

persones que es detallen a l’annex I, de conformitat amb la proposta del Tribunal 
qualificador de la convocatòria, mitjançant concurs oposició, en torn de promoció 
interna especial, per tal de dotar la categoria de Bomber/a C1 SPEIS del subgrup 
C1 des de la categoria de Bomber/a accés SPEIS del subgrup C2 i la categoria de 
Caporal/a C1 SPEIS del subgrup C1 des de la categoria de Caporal/a SPEIS del 
subgrup C2 del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de 
l’Ajuntament de Barcelona (promoció 2014) 

 
Donar Compte de la present resolució a la Comissió de Presidència i Règim 

Interior. 
 

ANNEX I 
 
Data d’efectes d’1 de setembre de 2015 
 

Bomber/a 

 COGNOMS I NOM 

1 ABAD BARRIOS, EDUARDO 
2 ABAD GALCERAN, YAGO 
3 ABAD ZANCAJO, HECTOR 
4 AGUD MAÑE, CARLOS 
5 AGUT GIL, DANIEL 
6 ALBACETE DAVINS, ALBERT 
7 ALBERT FAÑE, PAU 
8 ALEMANY GARCIA, JOSEP 
9 ALONSO ROSELL, ORIOL 
10 ALSINA AYTER, JORDI 
11 ANDRES CRUZ, SERGIO 
12 ANDRES ROBRES, MARC 
13 ANDREU MONSECH, MARC 
14 ARAGUZ CAPDEVILA – SANTIAGO 
15 ARROYOS GARRIDO, MARCOS 
16 AVALOS POTRERO, CARLOS 
17 BADIA CASCALLAR, JORDI 
18 BALLANO ALEÑA, IGNACIO 
19 BARAHONA BORRAZ, ROGER 
20 BARBANY GRACIA, SERGI 
21 BARQUET MORRISON, JUAN 
22 BATLLE BRUGAL, JAUME 
23 BERNABE PAGAN, LUIS 
24 BODAS MARTINEZ, MARIO 
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25 BONJOCH GENE, VICENC 
26 BORRAS GARRIDO, JOSE ORIOL 
27 BORREDA GARCIA, ROGER 
28 BOSCH FELIP, JORDI 
29 BOSCH GARCIA, GERARD 
30 BRAGULAT CARRERA, ALBERT 
31 BRUTAU VILA, SERGI 
32 BUJANDA RUIZ, JAVIER 
33 BURGUES BARDOLET, ANTONIO 
34 BUSTAMANTE SOLA, XAVIER 
35 CABA GAIRI, JAUME 
36 CABALLERO CUENCA, RAFAEL 
37 CABEZA VILLARONGA, JAUME 
38 CAMOS BATLLE, MIQUEL 
39 CAMPOS GISBERT, FERRAN 
40 CAMPS ESTAÑOL, ORIOL 
41 CANALS SANGRA, ROGER 
42 CANTARERO VALDES, JOSE LUIS 
43 CANTENYS RIBALTA, ALBERT 
44 CAPDEVILA GOMEZ, JUAN 
45 CAPDEVILA RIU, JORDI 
46 CARRILLO MESSA, VICTOR 
47 CASAS PEREZ, JORDI 
48 CASAS ROS, ESTEVE 
49 CASTELLET TURMO, ALBERT 
50 CATALAN SUAREZ, RAMON 
51 CERCOS ALVARO, JESUS 
52 CEREZO ALONSO, SUSANA 
53 CESPEDES SANCHIS, JOFRE 
54 CHAO GARCIA, JOSE MANUEL 
55 CLAPES SOCORO, JOSEP D. 
56 CONSOLA CLAVE, JAUME 
57 COSTAS CUNILL, MARTI 
58 CUEVAS PEREZ, FRANCISCO 
59 CUNILL MALTAS, JOSEP 
60 DIAZ HARO DE, VICTOR M 
61 DOMINGUEZ COSTA, JAUME 
62 ELIAS CENTELLES, ALEIX 
63 ESPIGA KUN, ALEX 
64 ESPINOSA IZQUIERDO, JOSE RAUL 
65 ESTEBAN LOSADA, ALEX 
66 ESTEVE IBAÑEZ, JORDI 
67 ESTRELLA PASTOR, LUIS 
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68 FABREGAT REXACH, JORDI 
69 FEIXAS BOADA, XAVIER 
70 FERNANDEZ CANO, ALBERT 
71 FERNANDEZ CANO, ALEX 
72 FERNANDEZ ESPAÑA, FRANCISCO 
73 FERRAN RAUBERT, SALVADOR 
74 FERRER SANCHEZ, JUAN LUIS 
75 FIGULS SOLER, MARC 
76 FLORES LOPEZ, ALBERT 
77 FONT VIRTUS, JAUME 
78 FRUTOS VEGA, EMILIO 
79 FUERTES GASULL, SERGIO 
80 FUSTE SERRA, JAUME 
81 GARCIA ALARCON, FERNANDO 
82 GARCIA GARCIA, DANIEL FCO 
83 GARCIA QUIÑONES, CARLOS 
84 GASOL BOLEDA, MARC 
85 GELARDO GOMEZ, ALBERTO 
86 GODOY SUBIRA, CARLOS 
87 GOMA MARTINEZ, SERGI 
88 GOMEZ BERNABE, FERNANDO 
89 GOMEZ BERNABE, MIGUEL 
90 GOMEZ GARCES DEL GARRO, RAUL 
91 GOMEZ PELAYO, ANTONIO 
92 GONZALEZ DE JESUS, ALEJANDRO 
93 GONZALEZ DIAZ, FCO JOSE 
94 GONZALEZ MONTESINOS, JORGE 
95 GONZALEZ ORTIZ, OSCAR 
96 GONZALEZ ROJAS AMAT, XAVIER 
97 GONZALEZ SANTOS, DAVID 
98 GRACIANO CUENCA, CHRISTIAN 
99 GUERRERO AGUSTI, JOAQUIN 
100 GUERRERO ESCRIBANO, DAVID 
101 GUILERA GIRALT, ROBERT 
102 GUINART NARVAEZ, DAVID 
103 GUIZA ORTIZ, VICTOR 
104 HERNANDEZ NAVARRO, OSCAR 
105 HERNANDEZ TINOCO, RAUL 
106 HERRAIZ MARMOL, JORGE 
107 HERRERO CARENYS, PAU 
108 HUMBERT VIDAN, AITOR 
109 IGLESIAS CARRILLO, DIDAC 
110 INFANTES ALONSO, DAVID 
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111 JANE LLISTOSELLA, XAVIER 
112 JIMENEZ RUZ, JOAQUIN 
113 JULIA GUIVERNAU, PAU 
114 LARA LANCHO, JUAN JOSE 
115 LASANTA GARCIA, EDUARDO 
116 LLANZA DE CULLELL, ALBERT 
117 LOPEZ FERNANDEZ, CARLOS 
118 LOPEZ PANCORBO, ALBERTO 
119 LOPEZ SORIANO, RAUL 
120 LORENTE BOLUDA, FERNANDO 
121 LUCAS GARCIA, JOSE LUIS 
122 LUIS PERELLO, CARLOS 
123 LUQUE PARDO, MARC 
124 MACIAN NUÑEZ DE CASTRO, PABLO G. 
125 MAESTRE BESONIAS, JOAN 
126 MALLOFRE VENTURA, GEMMA 
127 MANZANO FERNANDEZ, ISAAC 
128 MARTI PERELLO, SALVADOR 
129 MARTI SORIA, PAU 
130 MARTIN LLOPIS, LUIS 
131 MATADOR ROLLANO, JORDI 
132 MAURI BATLLE, ALBERT 
133 MENOR NAVARRO, ANTONIO JESUS 
134 MILLAN ROVIRA, FCO JOSE 
135 MONSERRAT CENTELLES, JULIO 
136 MONTON CARRILLO, ALEJANDRO 
137 MONTORO ORTA, ALICIA 
138 MONTORO ORTA, JOAN 
139 MONTORO ROBLES, RAUL 
140 MORALES MOLINA, VICTOR 
141 MORENO MISERACHS, PAU 
142 MORERA FABREGAT, ENRIQUE 
143 MORILLO ALMENDROS, OSCAR 
144 MOYA MESEGUER, XAVIER 
145 MUÑOZ GOMEZ, DOMINGO 
146 NOGUES CLUSELLAS, ANTONI 
147 NOLLA ALBIOL, DAVID 
148 NUÑEZ CASTRO, RAUL 
149 NUÑEZ FAUSTE, XAVIER 
150 OJEDA ALONSO, DAVID 
151 OLIAS ALONSO, JUAN RAMON 
152 OLIVA VILLA, ANDRES 
153 OLLE SETO, TONI 
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154 OMS PALLISE, JOAN 
155 OSUNA LUNA, ANTONIO M 
156 PACHECO ORTEGA, CRISTIAN 
157 PAUNER GOMEZ, HERMINIO 
158 PELAYO AGUILERA, PEDRO 
159 PEREZ DIAZ, CARLOS 
160 PEREZ FARGA, PAULA 
161 PEREZ GUERRERO, ANTONIO 
162 PEREZ SANCHEZ, FELIX 
163 PEULA PEGADO, DANIEL 
164 PIJUAN VIVES, ANDREU 
165 PINHAS SALINAS, ENRIC 
166 PLANA RAFI, FRANCESC 
167 PLANAS TUBAU, JOSEP 
168 PLANELLA VILA, DAVID 
169 PLANS CANUDES, GALDRIC 
170 PONS PUJOL, DANIEL 
171 PONS SANTOTOMAS, CARLOS 
172 PRATGINESTOS BLASCO, BERNAT 
173 PRIMO COSP, JORDI 
174 PUERTA LAFUENTE, MARIO 
175 QUINTANA POZA, ALFONSO 
176 RABADAN MARTINEZ, ESTEBAN 
177 REINA SILVENTE, ALBA 
178 REQUENA PALOMARES, FCO MANUEL 
179 REQUENA VARGAS, FCO JESUS 
180 RICHART LOPEZ, SERGI 
181 RICO ALCANTARA, LEOCADIO 
182 RIFA TANTIÑA, JORDI 
183 RODRIGUEZ GIRALT, CRISTIAN 
184 RODRIGUEZ MARTIN, ALBERT 
185 RODRIGUEZ MARTINEZ, DANIEL 
186 RODRIGUEZ REDON, DANIEL 
187 ROJO MONTORO, DAVID 
188 ROMAN ROSIER, FEDERICO M 
189 ROMERA HUERTAS, OSCAR 
190 ROMEU CASALLACHS, ANDREU 
191 ROS PALACIO, DANIEL 
192 ROSSET HIDALGO, ANTONIO M 
193 ROYO PUEYO, ISAAC 
194 RUIZ CASTILLA, FCO ALVARO 
195 RUIZ RIBAS, ISAAC 
196 RUVIRETA BRUFAU, JOAN 
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Caporal/a 
 

 Cognoms i Nom 

1 ANDRES OVEJERO, JOSE LUIS 
2 ARTIS CLIMENT, LLUC 
3 BERMUDEZ VERDUGO, CARLOS 
4 BRIZ FIGUERAS, JORDI 
5 CALDERA ALONSO, ISRAEL 
6 CASANOVAS FERRANDEZ, IVAN 
7 CODINA TOUTAIN, JOSEP XAVIER 
8 COMULADA TORNER, FRANCESC 
9 DOBAÑO LAZARO, VICTOR M 
10 FABRA CASADO, JUAN MANUEL 
11 FERNANDEZ FERNANDEZ, FCO ASIS 
12 FORCADA CURT, PEDRO 
13 FRANCISCO DE SANS, CARLOS 

197 SALA GUITART, JOSEP 
198 SALA VELAZQUEZ, ANTONI 
199 SALVADOR GUEVARA, EDUARDO 
200 SANCHEZ BIELSA, SERGIO 
201 SANCHEZ BUJ, JOSE M 
202 SANCHEZ CLOTET, ISMAEL 
203 SANCHEZ GONZALEZ, JAVIER 
204 SANS GARCIA, VICTOR 
205 SANZ GABIN, MIGUEL A 
206 SANZ LLORENTE, JUAN FCO. 
207 SARSANEDAS SERRAT, ALBERT 
208 SAULA MONTAÑA, DANIEL 
209 SAURA CATALAN, DAVID 
210 SELLARES CASTEJON, CARLES 
211 SERRA BOU, PAU 
212 SOLER CRISPI, LLUIS 
213 SOUTO ALCAIDE, SERGIO 
214 TENA BAREA, FERNANDO 
215 TERSA PRATS, MIQUEL 
216 TRULLOLS FERNANDEZ, DANIEL 
217 URBANO SEGURA, JUAN 
218 UTRILLO SENTIS, MARCOS 
219 VARELA IRIMIA, CARLOS 
220 VICIENT GIRON, JAVIER 
221 VILA COLOM, MIGUEL 
222 VILELLA GUITO, FELIU 
223 VILLAFAÑE LOPEZ, ALBERT 
224 VIVES VENDRELL, JOAN MARIA 
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 Cognoms i Nom 

14 GALINDO GARCIA, JOAQUIN 
15 GARCIA COY, JESUS 
16 GARCIA GAITERO, JORDI 
17 GIMENO GALLEN, CARLES 
18 GONZALEZ ALONSO, JUAN CARLOS 
19 HERAS QUILEZ, JOSE MARIA 
20 IBAÑEZ BRETONES, JOSE LUIS 
21 LLOPART MARTIN, JORDI 
22 MAESTRE RODRIGUEZ, DAVID 
23 MARCOS CARRETERO, DANIEL 
24 MARTINEZ CAMPOS, SERGIO 
25 MARTINEZ GARCIA, JAVIER 
26 MARTINEZ LUJAN, DAVID 
27 MARTINEZ SANTIAGO, JORDI 
28 MEDRANO CASTELLS, GUILLERMO 
29 MORENAS DIAZ, MATIAS 
30 MUÑOZ JIMENEZ, JAVIER 
31 MUÑOZ VALERA, VICTOR 
32 NUÑEZ DE PRADO PUJOL, ANTONI 
33 ORTEGA KEENE, DAVID D. 
34 PALLARES VAQUE, AGUSTI 
35 PEREZ MARTINEZ, ALVARO 
36 PEREZ RODRIGUEZ, DAVID 
37 PINTADO PEREZ, MIGUEL 
38 QUINQUILLA BATISTE, MANEL 
39 QUINTANAR SOMOLINOS, DAVID 
40 RODRIGUEZ TAPIA, RUBEN 
41 ROS CORTES, LUIS 
42 SAGARRA GARCIA, JOAQUIN 
43 SALVADOR SAFONT, ORIOL 
44 SELLARES COTS, MARC 
45 TERRE GASET, XAVIER 
46 TORO DE SANZ, ALFONSO 
47 VERDUN BORRELL, ANTONIO 
48 ZAPATA TABERNERO, RAUL 
49 ZAPATER RIVERA, SERGIO 
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Concursos 

 
D’acord amb allò que estableix l’article 12.1.g.) dels Estatuts de l’Institut 

Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) i en ús de les facultats atorgades pel 
mateix, disposo: 

 
Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs: 

3/2015-C, al Sr. FELIP BARBA I TEIXIDOR, per ocupar el lloc de treball de Tècnic 2 
de la família professional de Serveis Urbanístics i d’Obra (OP), adscrit a la Direcció 
d’Obres i Manteniment de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB), 
amb el nivell de destinació 24 i el complement específic corresponent a aquest lloc 
de treball, segons catàleg vigent. 

Barcelona, 2 d’octubre de 2015. Jordi Torrades i Aladrén, gerent de l’IMMB. 
 

 
 
 
El Gerent de Recursos Humans i Organització, en data 6 d’octubre de 2015, ha 

adoptat la següent resolució: 
 
Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 

número 20/2015-C: 
- el senyor BERNAT MARTORELL PENA (mat.22143), de la categoria TS 

Arquitectura i subgrup A1, per ocupar un lloc de treball de Tècnic/a 2 de la família 
Serveis Urbanístics i d'Obra, codi 80.20.OP.10, amb complement de destinació de 
nivell 24, adscrit al Departament d'Obres i Manteniment de la Direcció de Serveis 
de Llicències i Espai Públic de la Gerència del Districte de Sant Martí. 

Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència i Règim 
Interior. 
 
 

 
El gerent de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (IMPU i 

QV), en data 8 de setembre.de 2015 ha adoptat la següent resolució: 
 
Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 

número 4/15, el Sr. Alejandro Mateos Alonso (Mat. 25.209), per a ocupar el lloc de 
treball de Tècnic 1 de la família professional de Serveis Jurídics (SJ) (80.10.SJ.10), 
a la Gerència de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (IMPU i 
QV), amb complement de destinació nivell 26 i complement específic corresponent 
a aquest lloc de treball, segons catàleg vigent. 
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ANUNCIS 

Llicències d’obres concedides durant els mesos de maig, juny, 
juliol i agost de 2015 

 
 

ADREÇA DESCRIPCIÓ 

Art,45 El projecte presentat amb núm. de IIT ARQ-2014-
1400002832P favorable de data 23/12/14 i posteriors 
modificacions, tracta de la divisió en dos d'un 
habitatge unifamiliar existent de PB+3 Plantes. A la 
parcel·la queda un edifici amb un total de 2 
habitatges 
 

Potosí, 9 Construcció d'un local de venda de peces d'automòbil 
recuperades, ampliant l'edificació existent destinada 
a emmagatzematge de vehicles fora d'ús. El local es 
composa d'una planta baixa destinada a botiga i 
aparcament obert i un altell destinat a magatzem 
 

Vallseca, 21 El projecte presentat amb núm. de IIT ARQ-2014-
1400000332P favorable de data 12/11/14 i posteriors 
modificacions, tracta del canvi d'ús a habitatge d'un 
local situat en planta baixa i altell d'un edifici 
plurifamiliar entre mitgeres de PB i altell+3PP. A  
 

Ptge. Pere Rodríguez Rehabilitació, reforma i ampliació d'habitatge 
unifamiliar entre mitgeres. 
 

Vidal i Quadras, 2 Rehabilitació d'habitatge aïllat catalogat de principis 
del segle XX, resultant un habitatge de planta baixa, 
primera, segona, coberta i torre, amb una superfície 
construïda de 367,64m2 i una superfície útil de 
338,62m2. 
 

Rivadeneyra, 3 Restauració de la Coberta i Façanes de la Nau Sud del 
Transsepte i de la Coberta de la Nau de l'Absis, de 
l'església de Santa Anna. 
 

Salvà, 94 Reforç estructural del forjat situat entre la planta 
baixa i la planta entresol, corresponent al Baixos 
interior, així com reforç dels caps de bigues de fusta 
del sostre dels habitatges principal primera i primer 
primera.  
 

Consell de Cent, 11 Adaptar l'interior a un nou ús i eliminar els elements 
superposats a la planta baixa de l'edifici. 
 

Magalhaes, 7 Modificació de la distribució i renovació de les 
instal·lacions de l'habitatge Baixos 2a existent.  
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ADREÇA DESCRIPCIÓ 

Girona, 51 Obra major de legalització de la modificació de les 
superfícies (límits) de les entitats 2on 3a i 2on 4a 
(resultant 63,89 m2 i 84,90 m2 útils 
respectivament), i canvi d'ús de l'entitat 2on 3a 
d'oficina a habitatge. Sense afectació d'estructura ni 
de façana. 
 

Begur, 56 Reforma de local i canvi d'ús a habitatge amb una 
superfície útil de 54,80 m2. 
 

GV Corts Catalanes, 278 Rehabilitació de façana posterior, reforços 
estructurals puntuals, millores d'accessibilitat i canvis 
a la xarxa de sanejament comunitari. 
 

Margarit, 42 Rehabilitació de les façanes principal i posterior en un 
edifici d'habitatges catalogat nivell C, amb muntatge 
de bastida tubular en façana principal i amb pont 
penjat en façana posterior. 
 

Poeta Cabanyes, 68 Rehabilitació de patologies detectades en un edifici 
d'habitatges entre mitgeres, consistent en 
reparacions a la façana principal, façana posterior, 
paraments del pati de llums, reconstrucció badalot 
escala, rehabilitació total de la coberta, reforç punt 
 

Balcells, 21 Reforma i canvi d'ús del local 1 (PB i altell) a 1 
habitatge de 187,92 m2 en edifici de 3 PS, PB, altell i 
2PP.  
 

Còrsega, 415 Reforma pel canvi d'ús d'oficina a habitatge en planta 
pis d'edifici existent. 
 

Av. Meridiana, 519 Canvi d'ús de dos oficines a dos habitatges. 
 

Astúries, 15 Instal·lació d'ascensor per l'ull de l'escala en edifici 
existent catalogat (tipus C) de PB+5PP segons 
projecte. 
 

Bascònia, 27 Reforma d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres, de 
P. Baixa i 1 P. Pis , en zona 15. 
 

Pi, 16 Reforma i ampliació de l'edifici existent, amb nivell de 
protecció B (Palau Castell de Ponç), quedant fora 
d'aquesta actuació l'anomenat local 2 (botiga "La 
Pineda"). Les obres consisteixen en: a] la reforma del 
local 1, a on es trasllada la botiga "Xocol. 
 

Johann Sebastian Bach, 7 Actuació a la façana en edifici catalogat. 
 

Av. Tibidabo, 51 Obres en habitatge unifamiliar aïllat de rehabilitació 
de façana, reforma en la distribució interior, 
jardineria i piscina.  
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ADREÇA DESCRIPCIÓ 

Sant Pere Més Alt, 31 Projecte per la restauració, amb mitjans auxiliars, de 
la façana principal, façana posterior i façanes 
interiors en patis de parcel·la d'un edifici entre 
mitgeres PB+4PP, dins del PERI BA189 i amb 
catalogació C. 
 

Portaferrissa, 17 Rehabilitació de vidriera amb afectació estructural 
puntual de façana posterior. 
 

Margarit, 25 Rehabilitació de les façanes d'un edifici catalogat C 
amb muntatge de bastides, incloent-hi la substitució 
de les fusteries i col·locació persianes de llibret. 
 

Av. República Argentina, 6 Projecte de legalització d'obres efectuades sense 
llicencia, d'arranjament de local en planta baixa (amb 
sortida posterior) en edifici existent entre mitgeres 
que consta de PB+7 PP (catalogat B). 
 

Astúries, 13 Reparació puntual de façana posterior amb muntatge 
de bastida de protecció i treballs verticals.  
 

Santa Tecla, 8 Reforma interior de local en pl. baixa per a canvi d'ús 
a habitatge (60,92 m2 útils) en edifici existent entre 
mitgeres que consta de PB+ 3, amb qualificació 
urbanística (12) zona de casc antic. 
 

Beat Almató, 80 Construcció d'edifici unifamiliar de nova planta entre 
mitgeres de PS, PB, 2PP, i P. terrat, segons projecte 
IIT ARQ-2014-1400005192P i les modificacions fetes 
el març de 2015. La qualificació urbanística és (13b) 
en densificació urbana semi intensiva. 
 

Av. República Argentina, 16 Enderrocaments parcials d'elements i cossos afegits a 
masia catalogada B (Can Sert).  
 

Trav. Dalt, 31 Canvi d'ús d'oficina a habitatge, en edifici 
d'habitatges existent. 
 

Pi i Margall, 28 Construcció de nova planta, per ampliació de local 
d'ús comercial sense definir, completant la 
construcció del sostre de la planta baixa de la 
parcel·la a l'espai interior d'illa. 
 

Ptge. Mercader, 13 Obra major de canvi d'ús de l'edifici (centre 
d'animació sòcio-cultural) a Hotel Apartament 4*, 
amb afectació d'estructura i rehabilitació de façanes i 
elements comuns. L'edifici es composa de 
PS+PB+5PP. 
 

Paris, 182 Es sol·licita llicència d'obra major per a dur a terme la 
rehabilitació d'un pati de parcel·la de la finca situada 
al carrer Paris 182 (edifici catalogat individualment B) 
amb instal·lació d'un pont penjat. 
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Provença, 277 Reforma global i canvi d'ús d'oficines (S-
1+PB+altell+6PP) i d'habitatge (àtic + sobreàtic) a 
ús residencial (hotel 5*) d'un edifici existent entre 
mitgeres, composat de S+PB+Altell+6PP+Àtic reculat 
+ Sobreàtic reculat, al número 277 del carrer de 
Provença. 
 

Pg. Manuel Girona, 29 Reforma i ampliació de la Clínica CIMA-Mútua Sanitas 
(Pg. Manuel Girona, 29-33; Eduardo Conde, 2-6; 
Francesc Carbonell, 2-4), consistent en el canvi d'ús 
d'esportiu a sanitari-assistencial del volum 
antigament ocupat pel gimnàs O2.  
 

Diputació, 51 Divisió d'un habitatge a la planta Principal porta 
segona del Carrer Diputació, 51 a dos habitatges, un 
preexistent i un altre de nova creació, resultant: 
Planta Principal 2ºB de 53,28 m2 útils (nou), i Planta 
Principal. 
 

Av. Diagonal, 418 Col·locació de dos caixers automàtics a la planta 
baixa de la finca situada a l'Avinguda Diagonal 418 
(edifici catalogat A) sense afectació estructural. 
 

Andana de l’Estació, 36 Obres d'infraestructura d'edificis prefabricats d'ús 
docent de caràcter provisional per a la nova escola la 
maquinista 

Mallorca, 103 Canvi d'ús i divisió d'una oficina a la planta Principal 
del Carrer Mallorca, 103 a un habitatge de nova 
creació i una oficina, resultant: Planta Principal 1º de 
103,70m2 útils (habitatge de nova creació). 
 

Segre, 34 Construcció del Centre públic d'Educació Infantil i 
Primària "Can Fabra" al recinte de l'antiga fàbrica de 
Fabra i Coats, disposat en una ordenació en forma de 
L, a base d'un cos principal (Volum B) de PB+3P amb 
front al carrer del Segre, un cos auxiliar  
 

Doctor Joaquim Pou, 4 Reforma global i canvi d'ús de dos edificis 
d'habitatges existents entre mitgeres per a destinar-
los a ús residencial (hotel de quatre estrelles 
superior) amb 200 places hoteleres distribuïdes en 
113 habitacions (26 individuals i 87 dobles).  
 

Segre, 86 Reforma interior i canvi d'ús de dos locals en planta 
baixa d'edifici plurifamiliar entre mitgeres fent 
testera, a dos habitatges complerts (E-C-M+D2c+B), 
amb superfícies útils de 45,85 m² de l'habitatge 1 i 
de 46,50 m² de l'habitatge 2. 
 

Pons i Gallarza, 84 Reforma interior d'un habitatge unifamiliar de P. 
Baixa i 1 P. Pis entre mitgeres.  
 

Rafael Capdevila, 4 OMA 1f. Obres de reforma de local i habitatge per a 
la seva agregació en un sòl habitatge, en planta 
baixa d'edifici plurifamiliar entre mitgeres. 
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Rbla. Poblenou, 63 Rehabilitació de façana d'edifici catalogat amb nivell 
C. 
 

València, 620 Reforma de dos oficines per canvi d'ús a dos nous 
habitatges. 
 

Via Favencia, 196 Instal·lació d'ascensor exterior en edifici plurifamiliar 
aïllat. 
 

Oliana, 11 Nova distribució en un local en planta entresòl, per a 
fer el canvi d'ús a habitatge de 66,50 m2 de 
superfície construïda amb 19 habitatges en un edifici 
que admet 35 habitatges. 
 

Pedreres, 8 Reforma interior de local per a canvi d'ús a habitatge 
de planta baixa i altell. 
 

Valladolid, 43 Reforma i canvi d'ús d'edifici d'habitatges a alberg. 
 

Consell de Cent, 13 Treballs de manteniment de la part central de la 
cornisa superior amb col·locació de bastida. 
 

Tenor Masini, 96 Projecte de redistribució d'un entresòl per obtenir un 
habitatge i un local sense ús en un edifici 
plurifamiliar. 
 

Costa, 60 Construcció d'una piscina a un habitatge unifamiliar 
adossat. 
 

Melcior de Palau, 84 Rehabilitació i ampliació edifici existent catalogat C i 
remunta d'una planta per a ubicar-hi 4 habitatges: 
Baixos 1a de 66,63 m2 (hab. 1 duplex), Baixos 2a de 
40,13 m2 (hab.2) , Primer amb 40,16 m2 (hab.3) i 
Segon amb 66,19 m2 (hab. 4). 
 

Johann Sebastian Bach, 7 Substitució de dos tancaments practicables en un 
habitatge existent inclòs al catàleg del Patrimoni 
Històric i Artístic de Barcelona protegit amb nivell B. 
 

Dalmàcia, 7 Construcció d'un habitatge unifamiliar de planta 
soterrani, planta baixa amb altell, planta primera i 
planta coberta, de 384,46 m2 de superfície 
construïda i 308,95 m2 de superfície útil. 
 

Av. Vallvidrera, 25 Rehabilitació del mur de tancament exterior de la 
Finca Pedro Pons de la Universitat de Barcelona, des 
de l'accés principal i al llarg de l'Avinguda Vallvidrera, 
per tal de garantir la seva conservació i millorar el 
seu aspecte estètic. 
 

Jota, 19 Canvi d'ús d'un local a un habitatge, en un edifici 
unifamiliar entre mitgeres. 
 

Rubio i Ors, 13 Construcció d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres, 
format per planta baixa i 2 plantes pis. 
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Joan Güell, 154 Edifici d'habitatges plurifamiliar entre mitgeres. (Es 
modifica el núm. d'habitatges a planta tercera. El 
núm. d'habitatges es redueix de 13 habitatges a 12 
habitatges )  
 

Cesare Cantú, 4 Se sol·licita llicència per a l'edificació de nova planta 
d'un conjunt arquitectònic d'edificació aïllada 
plurifamiliar, format per dos edificis (de S+PB+2): el 
primer, amb accés des de Cesare Cantú, 4-8 i el 
segon, amb accés des d'Otília Castellví, 13-15. 
 

Pescateria, 2 Restauració puntual de façana lateral mitjançant 
treballs verticals. 
 

Sant Domènec del Call, 7 Divisió de l'habitatge de planta 2ª en dos habitatges, 
els habitatges resultants són 2ºA amb superfície útil 
58,26m2 i 2ºB amb 40,70m2 útils. 
 

Avenir, 61 Construcció d'un edifici plurifamiliars entre mitgeres 
compost de planta soterrani per a 6 trasters, planta 
baixa per a 2 locals, dos plantes pis i planta coberta. 
El nombre total d'habitatges a l'edificació és (6) sis. 
 

Sant Pere Més Alt, 62 Legalització de divisió en dues oficines a l'entitat de 
planta primera, i canvi d'ús a habitatge d'una d'elles. 
 

Jerusalem, 30 Reforma d'un local per destinar-lo a la venda de 
gelats. 
 

Galileu, 158 Reforma interior de 2 habitatges usats preexistents 
per a la formació d'un tercer. 
 

Av. Paral·lel, 75 Reforma de l'habitatge àtic porta única amb nova 
distribució i substitució de la coberta existent sobre 
habitatge per aconseguir l'alçada mínima interior 
requerida per normativa. Continuació caixa escala 
amb creació badalot per accedir al nou terrat. 
 

Robrenyo, 71 Reforma i canvi d'ús d'un local d'oficines (entresòl 
segona escala B) a habitatge, amb una superfície útil 
de 97,42 m2. 
 

Buïgas, 21 Reforma i ampliació de la planta àtic d'un edifici 
destinat a Residencia Geriàtrica. La superfície 
ampliada es de 72,95 m2.  
 

Major de Sarrià, 13 Construcció de dos edificis d’habitatges plurifamiliars 
de planta soterrani comú i planta baixa i dues plantes 
pis al c/Bonaplata 49, i planta baixa i tres plantes pis 
al c/Major de Sarrià 13, amb 3 habitatges a cadascun 
dels edificis. 
 

Alfons XII, 74 Obres de reforma de l'accés a la clínica, cobriment de 
part de pati anglès en planta baixa i marquesina. 
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Av. Tibidabo, 38 Construcció d'edifici d'habitatges plurifamiliar 
desenvolupat en planta soterrani -2 amb aparcament 
per 7 places i un box, pl. soterrani -1 amb 4 trasters i 
zones comuns, i pl. baixa, primera, segona i tercera 
amb un habitatge per planta.  
 

Via Augusta, 286 Reparació i rehabilitació del paviment de la vorera 
privada de la finca situada a la Via Augusta 286-290. 
 

Av. República Argentina, 
229 

Reforma i segregació d'un habitatge existent en tres 
habitatges i la reforma d'un habitatge sense afectar 
l'estructura de l'edifici. Els habitatges resultants son 
el Pral. 1a "A" com habitatge nou de 86,60 m2 
construïts, Pral. 1a "B" com habitatge usat de 7. 
 

Musitu, 24 Construcció d'una piscina descoberta en el jardí d'un 
habitatge unifamiliar aïllat. 
 

Duquessa d'Orleans, 1 Segregació d'un habitatge en dos habitatges de 1er 
2a de 86,01 m2 i 2on 2a de 85,76 m2 de superfície 
construïda en un edifici amb 35 habitatges total que 
admet 91 habitatges màxim. 
 

Av. Tibidabo, 14 Construcció de nova escala exterior i descoberta 
d'evacuació. 
 

Putxet, 36 Projecte de canvi de local a habitatge de superfície 
93,75 m2 de superfície construïda en un edifici que te 
21 habitatges i admet 59 habitatges. 
 

Av. Mare Déu de 
Montserrat, 144 

Reforma i adequació de l'interior de l'Escola 
d'Educació Especial, destinada a millorar la seva 
accessibilitat, inclòs la instal·lació d'un ascensor, en 
concret del cos ubicat al xamfrà format pels carrers 
Telègraf i Varsòvia. 
 

Mallorca, 479 Divisió de tres habitatges, un a la planta primera i 
dos a la planta segona del Carrer Mallorca, 479. 
Resultant d'aquesta operació queden dos habitatges, 
un preexistent i un altre de nova creació a la planta 
primera. 
 

Nàpols, 118 Es sol·licita llicència d'obra major per a dur a terme el 
canvi d'ús de l'oficina situada a la P. Ent., porta 2a, 
del C. Nàpols 118-120 de Barcelona, de 80,05 m2 
útils a habitatge de nova creació i vestíbul 
d'independència, Ent. 2a de 71,30 m2 útils. 
 

Ptge. Domingo, 8 Obra major de reforma i canvi d'ús del local de planta 
a habitatge (de 40,17 m2 útils), i rehabilitació de la 
façana principal (recuperant buits arquitectònics 
originals) i de la façana posterior, amb instal·lació de 
bastides tubulars metàl·liques.  
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Canuda, 4 Obres de gran rehabilitació i canvi d'ús d'un edifici 
entre mitgeres, consistents en la nova construcció en 
substitució de l'interior de l'edifici (llevat l'espai de 
planta baixa situat sota l'edificació veïna Canuda. 
 

Av. Pearson, 21 Ampliació de l'edifici B del Campus Sud de l'IESE 
mitjançant enderroc de l'actual auditori i construcció 
de planta soterrani, PB+2.  
Reforma de l'edifici B dels espais existents. 

Lluçà, 20 Obra nova d'edifici plurifamiliar entre mitgeres amb 6 
habitatges i 6 trasters. 
 

Ptge. Marí, 6 Instal·lació d'una plataforma elevadora vertical en 
l'exterior d'un edifici plurifamiliar aïllat. 
 

Berguedà, 7 Legalització de la segregació d'un local en dos, i canvi 
d'ús d'un local industrial a habitatge. 
 

Gelabert, 28 Canvi d'us de dos locals a dos habitatges. 
(augment d'habitatges existents a l'edifici de 20 a 22 
unitats) 
 

Marí, 21 Canvi d'ús de local a habitatge en la planta baixa 
d'un edifici plurifamiliar alineat a vial. 
 

Morales, 20 Rehabilitació de façana i pati posterior. 
 

Conrad Xalabarder, 1 Obres de rehabilitació d'habitatge unifamiliar aïllat i 
ampliació de garatge i piscina. 
 

Pl. Universitat, 1 Obra major de construcció d'una piscina de 
2x6,70x0,60 m a la planta coberta de l'edifici 
plurifamiliar. Hi haurà afectació d'estructura. 

Legalitat, 50 Arranjament de pati interior d'illa (jardí privat) 
segons projecte del COAC IIT ARQ-2014-
1400003863P (nov.2014) i les modificacions fetes el 
maig 2015. La qualificació urbanística de l'illa és (18) 
volumetria especifica (mançana singular amb nivell C 
de c 
 

Av. Corts Catalanes, 664 Obra major d'arranjament de la coberta de l'hotel. 
Les obres inclouen el rebaix de la cota d'acabat a 
0,60 m sobre forjat (excepte en la zona de la piscina, 
on serà d'1,20m), la perllongació de dos ascensors, la 
construcció d'una nova escala d'emergència. 
 

Casp, 33 Obra major de redistribució dels habitatges existents 
a l'edifici plurifamiliar, així com d'increment del 
nombre d'habitatges totals (amb afectació 
d'estructura), la construcció de 15 trasters a PS 
vinculats als habitatges, la construcció d'una piscina. 
 

Còrsega, 302 Rehabilitació de la façana principal de la finca situada 
al Carrer Còrsega 302, edifici catalogat C pel Pla 
Especial de la Mansana del Palau Robert, amb 
instal·lació de bastida tubular metàl·lica. 
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Ptge. Roserar, 16 Rehabilitació i ampliació d'un habitatge unifamiliar. 
 

Pg. Gràcia, 78 Obra major de legalització de la segregació de 
l'entitat 3er 2a en dues oficines i un magatzem, i 
canvi d'ús a habitatge d'una de les dues oficines (la 
situada a la banda de Pg de Gràcia), obtenint: 
Habitatge 3er 2a (de 126,38 m2), Oficina 33 (de 
56,33 m2 
 

Berna, 14 Reforma i canvi d'ús d'oficina a habitatge en un edifici 
plurifamiliar entre mitgeres sense afectar l'estructura 
de l'edifici. L'habitatge resultant es el Baixos 2a de 
56,75 m2. útils interiors.  
 

Balmes, 313 Canvi d'ús d'oficina a habitatge en un edifici 
plurifamiliar entre mitgeres sense afectar l'estructura 
de l'edifici. L'habitatge resultant és Entresol 4a de 
47,46 m2. útils interiors.  
 

Comte de Salvatierra, 6 Reforma interior d'habitatge Principal 2a de 
173,20m2 construïts, i divisió d'habitatge Principal 1a 
en Principal 1a A com nou i Principal 1a B com usat 
de 73,32 m2 i 93,43m2 construïts respectivament. 
 

GV Corts Catalanes, 652 Es sol·licita llicència d'obra major per divisió d'un 
habitatge a la planta Cinquena porta primera de la 
Gran via de les Corts Catalanes 652 a dos habitatges, 
un preexistent i un altre de nova creació, resultant: 
Planta Cinquena 1ºA de 76,91 m2 útils (nou) 
 

Botella, 16 Rehabilitació i restauració de l'edifici d'habitatges 
casa-fàbrica Alabau al barri del Raval, resultant 11 
habitatges, 4 oficines i 2 locals. Es preveu col·locació 
de bastida tubular fixa al carrer. 
 

Melcior de Palau, 69 Canvi d'ús de local a habitatge en edifici plurifamiliar 
entre mitgeres. 
 

Jaume I, 6 Enderroc del volum discordant a la planta cinquena 
"Gran Hotel Barcino", donant compliment a l'ordre 
d'enderroc segons l'expedient de disciplina 01-99-
02593. 
 

Ample, 37 Projecte per l'arranjament de les lloses dels balcons, 
amb mitjans auxiliars, en un edifici entre mitgeres de 
PB+5PP, amb catalogació C (identificador 52). 
 

Via Laietana, 71 Rehabilitació de façana posterior que dona a l' 
interior de la finca amb una superfície d' actuació de 
258 m2 i reparació de l' entrebigat de revoltó ceràmic 
de 18 m2 al sostre de entresòl 2ª de l' edifici situat al 
c/ Via Laietana , 71 amb qualificació 1. 
 

Rambla, 26 Legalització de rètols en local de planta baixa amb 
façana a la Rambla, al passatge que dona accés a la 
Plaça Joaquim Xirau i Plaça Joaquim Xirau 4 en un 
edifici amb qualificació urbanística 12c. 
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Pas de l'Ensenyança, 2 Instal·lació de recinte d'ascensor en l'ull de l'escala, i 
restauració del vestíbul d'accés d'una finca 
catalogada C. 
 

Rambla, 38 Projecte per la restauració de la façana del local 
situat en la planta baixa (amb ús de farmacia) d'un 
edifici entre mitgeres de PB+PEnt+3PP, amb 
catalogació B (identificador 3046). 
 

Galileu, 275 Obres de conservació i reparacions menors dels 
balcons de la façana principal. 
 

Pons i Gallarza, 12 Reforma i rehabilitació d'habitatge unifamiliar amb 
local comercial, amb intervenció en la distribució 
(redistribució interior), intervenció puntual a 
l'estructura, rehabilitació de la coberta i façanes de 
l'edifici, sense ampliació de superfície ni volum. 
 

Corts, 18 Reforma i canvi d'ús d'un local a habitatge. 
(augment d'habitatges existents a l'edifici de 24 a 25 
unitats) 

Princesa, 19 Projecte per la restauració i reforma interior, amb 
afectació estructural, de part de la planta baixa 
(locals 01, 02 i 05) i totalitat de la planta principal 
(àmbits adequats com a locals en PB, sense ús 
definit, i oficines en PP) en un edifici entre mitgeres. 
 

Amposta, 42 Condicionament interior de local. 
  

Joan d'Alòs, 10 Reconstrucció de piscina en habitatge unifamiliar 
aïllat. 
 

Via Laietana, 49 Projecte per l'arranjament, amb mitjans auxiliars, del 
revestiment de les façanes d'obra nova d'un edifici de 
PB+8PP, amb catalogació C (identificador 1246), 
ocupat actualment per l'hotel Olha. 
 

Pintor Pradilla, 27 Reforma de la distribució interior d'un edifici 
unifamiliar i construcció de piscina en el pati posterior 
de l'edifici. 
 

Sant Antoni Maria Claret, 
119 

Construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres, 
format per P. Baixa amb altell i 5 P. Pis. A l'edifici 
queden un total de 10. 
 

Casp, 33 Obra major de redistribució dels habitatges existents 
a l'edifici plurifamiliar, increment del nombre 
d'habitatges totals (amb afectació d'estructura), 
construcció de 12 trasters a la planta soterrani 
vinculats als habitatges, enderroc del volum existent  
 

Alzina, 15 Reforma i canvi d'ús de local existent en PB en 1 local 
reformat de 27,10 m2 i 1 habitatge de nova creació 
de 40,20 m2, en edifici de PB+1, d'acord amb el 
projecte entrat pel Portal eObres en data 27/04/2015 
i les modificacions aportades en data 15/06/201 
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Arc Sant Ramon del Call, 6 Obres per a l'obertura de forats arquitectònics del 
local situat en planta baixa a les dues façanes 
principals d'edifici amb nivell de protecció C situat al 
Barri Gòtic. 
 

Banys Vells, 18 Col·locació d'una bastida penjada per netejar i pintar 
les tres façanes del pati de llum mancomunitat amb 
la finca numero 18B del mateix carrer 
 

Àngels, 4 Restauració de la cornisa de la façana principal, 
restauració puntual de dues parets mitgeres del 
soterrani, substitució de baixants i ramals d'aigua del 
celobert central, reparació puntual de parament de 
celobert lateral, i reforç de biguetes del sostre  
 

Jerusalem, 30 Canvi de la decoració interior, millores sanitàries i 
protecció contra incendis en la zona de la cuina, així 
com un canvi en el tancaments i rètol identificatiu de 
l’activitat de Bar-Restaurant. 
 

Ribera, 5 Projecte per la restauració dels elements comuns 
(vestíbul, caixa d'escala, patis interiors de parcel·la i 
instal·lacions) d'una finca situada entre mitgeres de 
PB+PEnt+3PP, dins del PERI BA189 i amb catalogació 
B (identificador 1112). 
 

Sant Quintí, 55 Segona i última fase per a la construcció d'un edifici 
destinat a equipament del nou Institut de Recerca 
situat dins del recinte de l'Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau de Barcelona, format per dues plantes 
soterrani. (S-2 equipament, S-1 instal·lacions). 
 

Rambla, 7 Rehabilitació de coberta de fusta a l'edifici Arts Santa 
Monica. 
 

Jocs Florals, 8 Construcció habitatge unifamiliar. 
 

Verdi, 225 Segregació i increment del numero d'habitatges en 
una unitat, en habitatge existent a planta primera en 
edifici entre mitgeres de PB+ 3P, consistent en la 
creació de 1 habitatge nou (78,59 m2 útils). 
 

Torrent de l'Olla, 78 Segregació i increment del numero d'habitatges en 
una unitat, en habitatge existent a planta primera en 
edifici entre mitgeres de PB+3P, consistent en la 
creació de 1U. habitatge nou 51,55(m2 útils 
). 

Josep Torres, 2 Rehabilitació de façana principal en edifici 
plurifamiliar en cantonada. 
 
 

Consell de Cent, 322 Canvi d'ús d'oficina situada a la 6a planta real, porta 
D, anomenat 4t D, del C. Consell de Cent 322, 
Barcelona, de 52,82 m2 útils a habitatge de nova 
creació i vestíbul d'independència. 
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Ausiàs Marc, 34 L'enderroc de l'edifici entre mitgeres , mantenint la 
façana principal amb estabilitzadors. Desmuntatge de 
la façana posterior per reposició de la mateixa. 
 

Enric Granados, 47 Obra major de reforma i subdivisió de l'habitatge 2on 
2a en dos, resultant: 2on 2a A de 40,10 m2 útils 
(considerat de nova creació), i 2on 2a B de 89,00 m2 
(considerat l'existent). Hi haurà afectació puntual de 
l'estructura. No s'intervé a les façanes. 
 

Consell de Cent, 322 Canvi d'ús d'oficina situada a la 7a planta real, porta 
D, anomenat 5e D, del C. Consell de Cent 322, 
Barcelona, de 42,64 m2 útils a habitatge de nova 
creació i vestíbul d'independència, 5e D de 40. 
 

Secretari Coloma, 12 Segregació de local existent per donar lloc a un local, 
sense ús definit, i un habitatge de nova creació.  
 

Vista Bella, 7 Edificació de nova planta d'un edifici destinat a l'ús 
d'Habitatge dotacional per a gent gran, composat de 
S+PB+2PP, amb front als carrers de Vista Bella, 7 i 
Infanta Isabel, 9-11.  
En total, el conjunt disposa de 44 habitatges 
dotacionals i aparcament. 
 

Casp, 69 Obra major de canvi d'ús a habitatge de l'oficina 
ubicada al 4rt 3a. L'habitatge tindrà una superfície 
útil de 42,43 m2. Les obres no afectaran l'estructura 
de l'edifici ni la façana. 
 

Sinaí, 10 Obres de canvi d'ús de local a habitatge en un edifici 
plurifamiliar aïllat de planta baixa i 9 plantes pis, 
segons projecte tècnic. 
 

Ctra. Sant Cugat, 190 Obres provisionals per a la instal·lació d'un conjunt 
de boxes de rentat prefabricats per a automòbils, 
motos i bicicletes . 
 

Joan Güell, 192 Reforma i canvi d'ús d'un local a habitatge.(augment 
d'habitatges existents a l'edifici de 13 a 14 unitats) 
 

Via Augusta, 29 Projecte de reforma de terrasses i façanes de les 
terrasses de la planta 6 i 7  

Madrazo, 9 Canvi d'ús d'oficina a habitatge de planta 1ª 2ª de 
142,50 m2 de superfície construïda en un edifici de 
20 habitatges i que admet 33 habitatges.  
 

Av. Diagonal, 612 Reforma i canvi d'ús d'oficina a habitatge en un edifici 
d'oficines entre mitgeres sense afectar l'estructura de 
l'edifici. L'habitatge resultant es 1er 13er de 76,02 
m2. útils interiors per una ocupació de 2 persones. 
 

Pl. Sant Josep, 17 Actuació en façana en local de planta baixa i entresol. 
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Moianès, 50 
 

Canvi d'ús d'un edifici d'oficines a habitatges. Els 
habitatges resultants són els següents: EN01 amb 
57,44 m2 , EN02 amb 67,21 m2, 0101,0201,0301 i 
0401 amb 65,97 m2, 0102, 0202, 0302 i 0402 amb 
67,21 m2, AT01 amb 40,47 m2, AT02 amb 67,21 m2 
i SA amb 47,m2. 
 

Numero 42 Zona Franca, 1 Reordenació i pavimentació zona central fàbrica de 
BASF ESPAÑOLA SL al polígon de la zona franca. 
 

Rosés, 32 Gran rehabilitació d’edificació existent, amb reforma 
interior, remunta amb una nova planta pis. 

Sant Camil, 25 Reforma i Ampliació Planta Baixa i Planta Segona 
d'Habitatge Unifamiliar aïllat. 
 

Secretari Coloma, 14 Restauració pati amb treballs verticals segons 
projecte.  
 

Ticià, 46 Rehabilitació total dels edificis existents catalogats 
nivell C (4 habitatges) i construcció d'un nou edifici 
de de PB, 2PP (6 habitatges) i 1PS (10 places 
d'aparcament).  
 

Leiva, 55 Rehabilitació i impermeabilització de terrasses en 
edifici d'habitatges entre mitgeres. 
 

Feliu i Codina, 7 Obres i instal·lacions, incloent un ascensor interior 
adaptat, en la Seu Social dels Lluïsos d'Horta. A més 
es realitza el tancament del pati de ventilació en 
planta baixa per ampliació del vestíbul principal.  
 

Llenguadoc, 41 Construcció d' edifici plurifamiliar de P. Baixa i 2 P.Pis 
entre mitgeres, en zona 12 sa.o2 de casc antic de 
Sant Andreu 
 

Pg. Gràcia, 127 Reforma global de dues edificacions existents 
situades a Pg. Gràcia, 125 (façana posterior a Riera 
de St. Miquel, 18) i Pg. Gràcia, 127 (façana posterior 
a Riera de St. Miquel, 20), de la que se'n canvia l'ús 
d'oficines a habitatges) i ampliació del soterrani. 
 

Berenguer de Palou, 81 Reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar entre 
mitgeres de planta baixa i pis, realitzant una remunta 
d'una segona planta i coberta plana transitable. 
L'habitatge resultant és complert, amb una superfície 
construïda de 159,75 m².  

Ctra. Observatori Fabra, 27 Llicència per la substitució de l'actual fossa sèptica de 
l'Observatori Fabra. 
 

València, 293 Obra major de rehabilitació de 4 patis interiors de la 
casa PAU UBARRI SANTURCE, amb instal·lació de 
pont penjant. 
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Banys Vells, 20 Reforma interior i adaptació d'un local per a aula de 
formació del personal i despatx gastronòmic de 
proves per a la botiga-obrador La Botifarreria de 
Santa Maria. No hi ha degustació i no pública 
concurrència, es tracta de servei d'ús propi interior. 
 

Manso, 56 Obra major de construcció d'un edifici plurifamiliar de 
PS, PB amb Altell, 5PPis i PC. Aquest disposarà de 15 
habitatges distribuïts en les plantes pis, i d'un local 
comercial que ocuparà el soterrani i part de la planta 
baixa (i altell).  
 

Rambla, 134 Instal·lació d'ascensor interior en ull d'escala 
comunitària d'edifici plurifamiliar situat fent 
cantonada a les Rambles i amb nivell de protecció C. 
 

Martorell i Peña, 7 Treballs consistents en el moviment de terres, la 
fonamentació, els murs de contenció, estructura i 
forjat de soterrani (fins cota cero i sense ús), 
corresponents a la construcció d'un edifici 
d'equipament docent de l'Escola Benjamin Franklin, 
composat  
 

GV Corts Catalanes, 536 Dos segregacions de dos habitatges, un a la planta 3r 
2a i un altre a la planta 4a 2a (cadascun de 152,29 
m2 útils) a la G.V. de les Corts Catalanes 536 de 
Barcelona resultant: 3r2a A i 4t2a A de 66 m. 
 

Viladomat, 212 Canvi d'ús de local a habitatge en la planta entresol 
porta segona (1er pis). 
 

Aragó, 26 Obra major de canvi d'ús d'un edifici d'oficines de 
PS+PB+6PP+PÀtic a ús docent, sense afectació 
d'estructura. Les obres inclouen la neteja de l'aplacat 
de la façana principal i la substitució dels vidres 
d'aquesta per vidres laminats de major resistència. 
 

Aragó, 12 Obra major consistent en la remunta de 2 plantes 
sobre un edifici existent de PB+PPral+2PP entre 
mitgeres, per a la creació de 4 habitatges nous. La 
intervenció inclou la instal·lació d'ascensor i la 
rehabilitació dels elements comuns (façanes, 
mitgeres. 
 

Rda. Sant Pere, 11 Canvi d'ús de dos oficines a habitatges (5è1aB i Àtic 
2aA) situats en el sisè pis i en el 8è pis 
respectivament. 
 

Calàbria, 253 Subdivisió i canvi d'ús de tres oficines en el primer 
pis (primera planta alta, entr. 1a, entr. 2a, entr. 3a) 
en quatre entitats (tres habitatges, Entr. 1a, Entr. 2a, 
Entr. 3a, i una oficina, Entr. 4a). 
 

Cartagena, 187 Canvi d'ús d'oficina a habitatge de quatre oficines, 
una a la planta primera, Escala A i tres a l'Escala B, 
un a la planta segona, un a la planta tercera i un 
altre planta cinquena del Carrer Cartagena, 187-193.  
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Rbla. Catalunya, 90 Obra major de construcció d'una piscina a l'espai 
interior d'illa (dins de la vegada i mitja de la 
profunditat edificable, i amb cota de coronament del 
vas a +4,5 m) per a ús de l'hotel de Mallorca 251. 
Les dimensions de la piscina seran de 4x10 m. 
 

Bruc, 151 Segregació d'un habitatge situat a la planta 7e2a del 
C. Bruc, núm. 151 de Barcelona a dos habitatges de 
nova creació, resultant: 7e2a A de 127,25 m2 útils, i 
7e2a B de 63,60 m2 útils i un Vestíbul. 
 

Pg. Sant Joan, 125 Subdivisió habitatge situat en el primer pis (planta 
principal) en dos (principal primera i principal 
segona).  
 

Consell de Cent, 130 Canvi d'ús de l'oficina situada a la planta entresol, 
porta A, escala Esq. del carrer Consell de Cent, 130-
136 de Barcelona, de 74,05 m2 útils a habitatge de 
nova creació Ent. A, escala esquerra de 

Roger de Llúria, 12 Rehabilitació parcial de l'edifici (restauració façanes, 
coberta, pati, mitgera en edifici, xarxa sanejament i 
actuacions puntuals en estructura de planta baixa i 
soterrani). Instal·lació de bastida i sistema de treballs 
verticals. 
 

Balmes, 143 Segregació d'un habitatge situat a la planta 2n1a del 
carrer Balmes, núm. 143 de Barcelona a dos 
habitatges de nova creació, resultant: 2n1a A de 
61,95 m2 útils, i 2n1a B de 58,80 m2 útils. 
 

Sugranyes, 53 Canvi d'ús d'estudi a habitatge. 
 

Tapioles, 34 Reforma interior i canvi d'ús de local a habitatge, 
amb una superfície útil de 61,76 m2, més 7,21 m2 de 
porxo i 31,77 m2 de pati. 
 

Gran de Gràcia, 233 Segregació i increment del numero d'habitatges en 
una unitat, en habitatge existent en planta cuarta en 
edifici entre mitgeres de PB+5PP. 
 

Av. Pearson, 30 Enderroc d’edifici existent i construcció de nou 
habitatge unifamiliar aïllat, compost de plantes 
soterrani, baixa i dues (2) plantes pis amb piscina. 
 

Residència, 17 Construcció d'un edifici plurifamiliar amb forma 
quebrada compost de planta baixa i tres plantes pis 
tocant al carrer Lanzarote (PB+3) i planta baixa i cinc 
plantes pis (PB+5) en cantonada amb el carrer Gran 
de Sant Andreu, amb dues plantes soterrani. 
 

GV Carles III, 98 Renovació dels aparells de climatització i de la sala 
de calderes. 
 

Cançó, 1 Instal·lació d'un ascensor pel pati int. d'illa d'un 
edifici aïllat plurifamiliar. d'habs de PB i 4 PP. Les 
obres consisteixen en l'enderroc i post reconstrucció. 
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Balmes, 287 Nova construcció d'un edifici plurifamiliar entre 
mitgeres de 5 habitatges i local comercial. Edifici de 
planta soterrani, planta baixa i altell i plantes primera 
segona ,tercera ,quarta i cinquena. 
 

Princesa, 19 Projecte per la legalització de la divisió de l'habitatge 
1-2 en dos habitatges (1-3 amb sup.útil de 45,56m2; 
i 1-4 amb sup.útil de 56.16m2) en un edifici entre 
mitgeres de PB+PPral+3PP. 
 

Pg. Valldaura, 218 Canvi d'ús de local a habitatge. 
 

Via Laietana, 46 Reforma interior sense afectació estructural, 
modificació de la fusteria d'accés al local i col·locació 
de rètol identificador en el local situat en la planta 
baixa d'una finca entre mitgeres de PB+6PP, dins del 
PERI BA189. 
 

Pelai, 48 Divisió de l'habitatge 2º 1º en dos habitatges en 
edifici inclòs en un conjunt B. Obtenint dos 
habitatges, el 2º 1º A (usat) de 87,60 m2 útils, i el 
2º 1º B (nou) de 63,40 m2 útils. 
 

Berlines, 5 Rehabilitació façana principal, posterior, dos laterals i 
reparacions puntuals. 
 

Valladolid, 37 Divisió d'habitatge en planta baixa, reforma interior 
de planta 1a i remunta de planta 2a. 
 

Lleó XIII, 9 Construcció d'una piscina descoberta a la finca. 
 

Fluvià, 50 Reurbanització dels espais exteriors de l'Edifici Nao 
on s'ubiquen les oficines del Servei Català 
d'Ocupació. 
 

Rda. General Mitre, 67 Reforma i segregació d'un habitatge existent en dos 
habitatges sense afectar l'estructura de l'edifici. Els 
habitatges resultants son l'Àtic 1a com habitatge nou 
de 170,00 m2. útils i l'Àtic 2a com habitatge usat de 
163,00 m2. útils.  
 

Consell de Cent, 45 Rehabilitació i remunta d'habitatge unifamiliar entre 
mitgeres. 
 

Freser, 194 Obres de reforma de local en planta baixa de 
plurifamiliar, per al seu canvi d'ús a habitatge. 
 

Amistat, 14 Gran rehabilitació d'edifici plurifamiliar entre 
mitgeres, de PB+3, amb 6 habitatges, i dos locals on 
no s'hi actua. 
 

Lepant, 357 Construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres 
format per PBX+5PP, segons projecte aportat amb 
informe d’idoneïtat tècnica. La planta baixa està 
destinada a accés a l'edifici i local comercial. 
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Deu i Mata, 135 Edifici plurifamiliar entre mitgeres de planta baixa i 
cinc, amb 6 habitatges  
 

Varsòvia, 147 Obres per la supressió de barreres arquitectòniques 
consistents en la realització d'una escala i rampa 
exterior i la instal·lació d'un ascensor interior en una 
escola. 
 

GV Corts Catalanes, 434 Segregació de 2 habitatges situats a la planta 1a i 3a 
de la G.V. de les Corts Catalanes, núm.434 de 
Barcelona, de 133,68 m2 útils a 4 habitatges de nova 
creació, resultant: 1r 1a i 3r 1a de 48,83  
 

GV Corts Catalanes, 610 Reforma amb canvi d'ús d'oficina a 4 habitatges. 
 

Escorial, 50 Reforma i canvi d'ús a habitatge del local oficina 
existent en el pis 1.2 per aconseguir 1 habitatge de 
nova creació de 46,32 m2, en edifici de PB+18. 
 

González Tablas, 7 Canvi d'ús de local a habitatge i modificació de 
façana en planta baixa, 1a, escala 5. 
 

Morales, 44 Enderroc parcial d'un edifici entre mitgeres. 
 

Lepant, 209 Obra major de construcció d'un edifici plurifamiliar de 
7 habitatges compost de PB amb Altell, 5PPis i 
Coberta transitable. No resten inclosos els mitjans 
auxiliars. 
 

Segre, 57 Canvi d'ús a habitatge de local en planta entresòl 
d'edifici plurifamiliar entre mitgeres en zona 13a. 
 

Pg. Santa Coloma, 45 Canvi d'ús a habitatge de una part de local en P 
Baixa d'edifici plurifamiliar entre mitgeres. 
 

Balmes, 180 Rehabilitació de façana principal d'edifici plurifamiliar 
entre mitgeres. Edifici amb catalogació B. 
 

Gran de Sant Andreu, 204 Construcció d'edifici entre mitgeres d’habitatges 
plurifamiliar de PB+3, amb 6 habitatges complerts (1 
de 2D+2b, 1 de 3D+1b i 4 de 3D+2b) i 2 locals 
comercials en PB. 
 

Casanova, 153 Divisió d'una oficina, amb dues referències 
cadastrals, a la planta entresol portes A i B del Carrer 
Casanova 153 a dos habitatges de nova creació i una 
oficina, resultant: Planta Entresol A1º de 61,20 m2 
útils. 
 

Pl. Pedró, 8 Projecte per les actuacions d'arranjament, amb 
mitjans auxiliars, de dos balcons i esquerdes en la 
façana principal; la totalitat dels parament en la 
façana posterior; pati interior de parcel·la; coberta; i 
reforç estructural puntual del sostre. 
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Ali Bei, 25 Canvi d'ús d'una oficina a un habitatge a la planta 
Setena, porta 2º al carrer d'Alí Bei, 25 resultant un 
habitatge a la planta setena porta segona de 138,76 
m2 útils (nou). No s'intervindrà en façanes. 

Via Laietana, 56 Projecte per l'arranjament de quatre balcons, amb 
mitjans auxiliars, d'un finca situada en testera de 
PSot+PB+6PP amb catalogació B (identificador 
1267). 
 

Sant Pere Més Baix, 31 Rehabilitació de la coberta de l' edifici entre mitgeres 
de PB+3PP , amb qualificació urbanística 7a1 
(equipament docent), afectada pel PERI BA189 
(Sector oriental del centre històric de Barcelona)  
 i amb catalogació C (Palau Dou , grup escolar 
Cervantes  
 

Villarroel, 62 Subdivisió de l'habitatge 4rt 2a en dos habitatges 4rt 
2aA i 4rt 2aB. 
 

Tapineria, 8 Obres de reforma en el local de planta baixa i 
soterrani, per destinar-lo a la venda de regals de la 
cadena ALE-HOP. 
 

Muntaner, 103 Es sol·licita llicència d'obra major per a dur a terme la 
divisió de sis habitatges, dos per planta, situats les 
plantes primera, segona i tercera a un habitatge de 
nova creació i dos existents, resultant: els primers de 
74,63m2 útils i els tercers de 85. 
 

Rauric, 5 Divisió d'habitatge planta principal en 4 habitatges. 
Els habitatges resultants són: Ppal. 1ª de superfície 
útil 53,15m2, Ppal. 2ª de superfície útil 48,55m2, 
Ppal. 3ª de superfície útil 53,20m2 i Ppal. 4ª de 
superfície útil 56,10m2.  
 

Carme, 42 Substitució de fusteries al local de planta baixa de 
local comercial i extracció dels vidres existents a la 
fusteria dels accessos afectant a la façana del carrer 
Carme i Doctor Dou amb una superfície d' actuació de 
82,30 m2 i 43,90 m2 respectivament. 
 

Pl. Pi, 1 Projecte per la instal·lació dels rètols identificatius en 
el local comercial situat en la planta baixa d'un edifici 
entre mitgeres de PB+3PP, amb catalogació B 
(identificador 755). 
 

Carders, 29 Projecte per les actuacions puntuals, amb mitjans 
auxiliars, d'arranjament dels paraments de la façana 
principal, patis interiors de parcel·la, coberta i locals 
en planta baixa, en un edifici entre mitgeres de 
PB+5PP, dins del PERI BA189. 
 

Loreto, 42 Obres pel canvi d'ús d'oficines a habitatge a la planta 
entresòl 1ª de l'edifici existent al carrer Loreto, 42. El 
nombre d'habitatges actual de 30 s'incrementa en un 
(1) nou habitatge. 
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Av. Mare de Déu de Lorda, 
38 

Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat de nova 
planta de 2058 m2 de superfície.  
 

Ctra. Sarrià a Vallvidrera, 
159 

Reparació dels voladissos de coberta i l'acabat de 
façana, amb restitució de la façana est i el terreny al 
seu estat original. 
 

Maria Reina, 7 Construcció d'edificació auxiliar en planta baixa amb 
ús garatge vinculat a habitatge unifamiliar. 
 

Gran de la Sagrera, 155 Reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar entre 
mitgeres de planta baixa i pis, realitzant una 
ampliació de l'espai de sotacoberta no habitable i 
dotant-lo de les condicions d'habitabilitat per tal 
d'incorporar-lo al programa funcional de l'habitatge. 
 

Ramon Miquel i Planas, 6 Reforma de l'habitatge 3er 1er en 3er 1er A de 
105,57 m2 i 3er 1er B de 92,61 m2 de superfície 
construïda en un edifici que tindrà 13 habitatges amb 
un màxim de 30 habitatges.  
 

Pau Alcover, 74 Construcció d'habitatge plurifamiliar aïllat de planta 
soterrani destinat a 8 places d'aparcament i 4 
trasters i un habitatge per planta total 4 habitatges, p 
baixa 120,30m2, p primera de 120,30m2, p segona 
120,30 m2, p tercera de120,30 m2,p quarta de 120. 
 

Montevideo, 13 Primera fase consistent en els treballs de moviment 
de terres, fonamentació, murs i pantalles de 
contenció, i de l'estructura formada per pilars i llosa 
del forjat del soterrani a la zona de l'aparcament (fins 
cota cero i sense ús). 
 

Torrent de Can Piquer, 2 Remunta d'una planta a edifici aïllat existent Escola 
Aloma. 
 

Can Segalar, 8 Construcció d'un edifici plurifamiliar a tres vents, amb 
façanes al carrer Dr. Ibáñez, al carrer de Can Segalar 
i a la zona verda. Compost per quatre plantes 
soterrani, planta baixa i altell, sis plantes pis i planta 
coberta. Total : 48 habitatges, 4 locals. 
 

Via Augusta, 61 Reparació puntual de les façanes principal i posterior 
de l'edifici mitjançant l'ajut de bastida. 
 

Rosselló, 257 Reforma global i canvi d'ús (d'oficines a habitatges) 
d'un edifici existent a Rosselló, 257, actualment 
composat de PS+PB+7PP+Àt+SÀt, amb 1 local a la 
PB i PS, oficines de P1 a P5 i habitatges de P6 a 
sobreàtic.  
 

Pg. Maragall, 360 Millora de l'eficiència energètica i rehabilitació de 
façana posterior i coberta. 
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Regàs, 15 Construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres 
compost de 3 planta soterrani per a 38 vehicles i 8 
motos, planta baixa, dos plantes pis i planta coberta. 
A la planta baixa es distribueixen 2 habitatges, a la 
planta 1a dos habitatges i a la planta 2. 
 

Av. Pearson, 9 Construcció d'un nucli vertical de comunicació 
exterior a la parròquia de Maria Reina per donar 
servei a la planta segona existent. 
 

Av. Mare de Déu de Lorda, 
42 

Ordenació del jardí que ocupa el sòl lliure d'edificació 
de l'habitatge unifamiliar situat a l'avinguda Mare de 
Déu de Lorda 42. 
 

Bosch i Gimpera, 5 Construcció de dues noves pistes de pàdel a les 
instal·lacions del Reial Club de tennis Barcelona 1899, 
a la cota + 92,00. 
 

Estació, 11 Construcció d'un edifici plurifamiliar compost d'una 
planta soterrani destinada a trenta places 
d'aparcament de cotxes i nou trasters i planta baixa 
amb altell i una planta pis destinada a setze 
habitatges. 
 

Av. Diagonal, 420 Obra major d'adequació de les plantes baixa i 
principal de la parcel·la 001 de LA CASA DE LES 
PUNXES (Av/ Diagonal 420), i de la totalitat de la 
coberta (parcel·les 001, 002 i 003) per a futura 
activitat museística. Hi haurà afectació d'estructura.  
 

GV Corts Catalanes, 458 Divisió de dos habitatges a la planta Segona porta 2º 
i a la planta tercera porta 2º de la Gran Via de les 
Corts Catalanes 458 i 460, un preexistent i un altre 
de nova creació, resultant: Segon 2ºA de 62,71m2 
útils. 
 

Pg. Potosí, 2 Construcció del quiosc AK4 ja contemplat a la 3a fase 
d'ampliació del Centre Comercial 'La Maquinista' amb 
llicència 09-2011LM01256 i variacions de detall no 
construït, amb la mateixa superfície i emplaçament 
que l'autoritzat.  
 

Indústria, 333 Reforma d'un local en planta entresòl d'edifici 
plurifamiliar per a canvi d'ús a habitatge. 
 

Mallorca, 236 Segregació d'un habitatge situat a la P. Princ 1a del 
C. Mallorca, núm.236 de Barcelona a dos habitatges 
de nova creació, resultant: Princ1a A de 82,70 m2, 
Princ1a B de 78,36 m2.  
 

València, 376 Divisió de l'habitatge principal primera en dos 
habitatges ( principal 1a i principal 2a). 
 

Ausiàs Marc, 16 Substitució de rètols i canvi de fusteria de planta 
baixa. 
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Lepant, 200 Subdivisió de l'habitatge 2n2a en dos habitatges 
(2n2aA i 2n2aB). 
 

Renart, 50 Reforma integral d'habitatge unifamiliar existent 
entre mitgeres de planta baixa i pis, dotant-lo de les 
condicions de seguretat i habitabilitat. 
L'habitatge resultant és complert, amb una superfície 
construïda de 120,18 m² (més un traster en PB de 
9,56 m9. 
 

Balmes, 56 Segregació d'un habitatge situat a la 2a planta alta, 
porta 1a (Pis 1r 1a) del carrer Balmes, núm. 56 de 
Barcelona a dos habitatges de nova creació, 
resultant: 1r 1a A de 42,59 m2 útils, 1r 1a B d. 
 

Pl. Palmeres, 14 Reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar entre 
mitgeres de planta baixa, realitzant una ampliació i 
remunta de dos plantes més. L'habitatge resultant és 
complert, amb una superfície construïda de 133,65 
m², i consta de una sala d'estar-menjador. 
 

Jaume I, 19 Substitució de les fusteries de les tres façanes de 
l'Hotel Suizo, amb instal·lació de bastides. 
 

Portal Nou, 8 Restauració de façanes del pati interior d'edifici 
plurifamiliar entre mitgeres amb nivell de protecció B, 
situat al Sector Oriental. 
 

Rec, 28 Projecte per l'arranjament d'un pati interior de 
parcel·la i de l'última planta del cos d'escala, amb 
mitjans auxiliars, d'un edifici entre mitgeres de 
PB+4PP, dins del PERI BA189 i amb catalogació C 
(identificador 1020). 
 

Rec, 28 Projecte per l'arranjament puntual de l'ampit de 
coberta i mitgera, amb mitjans auxiliars, d'un edifici 
entre mitgeres de PB+4PP, dins del PERI BA189 i 
amb catalogació C (identificador 1020). 
 

Ferran, 9 Projecte per la recuperació dels dos buits segons el 
projecte arquitectònic del local situat en la planta 
baixa d'un edifici entre mitgeres de PB+4PP, amb 
catalogació C (identificador 608). 
 

Josep Anselm Clavé, 2 Projecte per al canvi global d'ús d'oficines a 
habitatges en un edifici construït al 1970 entre 
mitgeres composat de Planta Soterrani,5 plantes pis, 
i planta coberta inclinada, amb qualificació 
urbanística 12b. 
 

Sant Pere Més Alt, 48 Instal·lació de porta d'accés, rètol i supressió del graó 
existent. 
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Pg. Joan Borbó, Comte de 
Barcelona, 38 

Projecte per l'arranjament puntual, amb mitjans 
auxiliars, de les lesions considerades greus de l'ITE 
realitzat, actuant en elements de façana amb risc de 
despreniments, d'un edifici entre mitgeres de 
PSot+PB+PEnt+PPral+4PP, catalogat C (identificador 
17). 
 

Sant Pere Més Baix, 49 Subsanació de patologies detectades en l'ITE: Reforç 
del fonament del mur de l'escala incloent cimentació. 
Renovació dels baixants residuals i de la xarxa 
soterrada fins a la arqueta simfònica, reposició dels 
vidres de la claraboia, barana del terrat. 
 

Canuda, 25 Projecte per la reparació de lloses de balcons en la 
façana principal, restauració façana posterior, 
arranjament de dos patis interiors de parcel·la i 
impermeabilització puntual en coberta, amb mitjans 
auxiliars, d'un edifici entre mitgeres de PB+5PP. 
 

Panses, 6 Projecte per la intervenció global en un edifici (canvi 
distribució, nou nucli vertical, instal·lació ascensor, 
afectació estructural, restauració de l'envolvent i 
mitjans auxiliars) pel canvi d'ús de residencial a ús 
docent de caràcter benèfic.  
 

Carme, 30 Divisió dels habitatges 2on 1era i 3er 2ona de Carrer 
del Carme 30-32. 
 

Argenteria, 65 Actuació en façana d'edifici amb protecció B. 
 

Princesa, 45 Reparació de lesions en edifici plurifamiliar situat fent 
cantonada amb el carrer dels Assaonadors i la plaça 
de la Puntual, amb nivell de protecció C, situat al 
sector Oriental. 
 

Call, 10 Reforma interior de l'habitatge 2on 1a (5e alçada 
real) amb modificació d'envans sense afectar 
l'estructura. 
 

Montcada, 22 Projecte per reforma interior, amb afectació 
estructural, de les plantes 1 i 2 per a la implantació 
de l'activitat d'Ateneu de fabricació, creació i 
innovació, juntament amb la restauració de 
l'envolvent amb mitjans auxiliars en un edifici entre 
mitgeres. 
 

Princesa, 30 Restauració puntual d'elements comuns en façana i 
pati d'edifici plurifamiliar, situat entre mitgeres, amb 
nivell de protecció C situat al sector Oriental. 
 

Trafalgar, 80 Reparació de balcons de la façana posterior amb pont 
penjat. 
 

Sant Pere Més Baix, 63 Reparacions puntuals de les façanes principal i 
posterior, en edifici catalogat B. 
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Lluís El Piadós, 3 Obres de rehabilitació del pati interior, baixants i 
reforços estructurals en edifici plurifamiliar entre 
mitgeres amb nivell de protecció C, situat al Sector 
Oriental. 
 

Muntaner, 260 Canvi d'ús d'un local a dos habitatges. entresol 2A de 
87,21 m2 i entresol 2B de 131,14 m2 de superfície 
construïda en un edifici en un edifici que admet 44 
habitatges i tindrà 32 habitatges. 
 

Avet, 13 Construcció piscina descoberta per a ús privat. 
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Altres anuncis 
 
 

Districte de Les Corts 
 

Expedient 4BD 2015/046 
 
El Gerent del Districte de Les Corts, en data 06-10-2015, adoptà la següent 

Resolució: 
 
Aprovar definitivament el Projecte d’una instal·lació fotovoltaica de 12.48 kWp 

sobre pèrgola a la Plaça del Centre als districtes de Les Corts i Sants-Montjuïc de 
Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que 
figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb 
un pressupost de 213.921,91 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 de 
Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Taulell d’Anuncis de l’Ajuntament de 
Barcelona; 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 publicació de la present 
resolució. 

El recurs d’alçada 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. 

Contra la desestimació tàcita del recurs d’alçada, 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, 7 d’octubre de 2015. La secretaria delegada, Meritxell Cusí Pérez. 
 
 

Institut Municipal d’Urbanisme 
 

Exp. 15obo54 CB/jpq 
 
La Comissió de Govern, en sessió de data 23 de setembre de 2015, aprovà, 

entre d’altres, el següent acord: 
 
Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització de l’àmbit del PAU 1 de la 

MPGM del Barri de Roquetes (fases 2 i 3 d’urbanització de superfície), al Districte 
de Nou Barris, a Barcelona, d’iniciativa publicoprivada, d’acord amb l’Informe 
Tècnic del Projecte de 22 d’abril de 2015, que figura a l’expedient administratiu i 
que a aquests efectes es dóna per reproduït, amb un import de total 
d'1.666.304,53 euros, més el 21% de l’impost del valor afegit (IVA); d’acord amb 
allò que preveu l’art. 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme; resoldre les al·legacions presentades 
per les Sres. Teresa, Juana i Rosa Mª Villalonga Fuentes en data 25 de juny de 
2015, i pel Sr. José Antonio Castro Sousa, actuant en representació de l’entitat 
Construcciones José Castro, SA en data 23 de juliol de 2015, en el sentit i pels 
motius que justificadament i raonada figuren als informes de la Directora de 
Serveis de Projectes i Obres de la Societat municipal Barcelona Gestió Urbanística, 
SA de 6 de juliol de 2015 i 14 de setembre de 2015, i del Director de Serveis 
Econòmics de la Societat municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA de 8 de juliol 
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de 2015, que obren a l’expedient, i que a efectes de motivació s’incorporen a 
aquest acord; i publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOP), en un diari dels de més circulació de la província, a la Gaseta Municipal, i al 
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; notificar-ho als interessats en aquest 
procediment; i encarregar a Bagur, SA 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 a partir del dia següent al de la recepció de la present notificació, o 
es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà 
de la present notificació. 

Contra la resolució expressa del recurs potestatiu de reposició es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 

Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s’entendrà 
produïda un cop transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva 
interposició sense que s’hagi notificat resolució expressa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de 
Barcelona, en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al que s’hagi 
produït la desestimació tàcita. 

No obstant, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient. 
Us ho comunico als efectes oportuns. 
 
Barcelona, 5 d’octubre de 2015. El secretari general, Jordi Cases i Pallares. 
 

 
BIMSA 

 
 
Expedient 2BD 2015/075 

 
La Comissió de Govern, en sessió del dia 09-09-2015, adoptà el següent acord: 
 
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 
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 aquesta 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 seva publicació, 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, 18 de setembre de 2015. El secretari general, Jordi Cases i Pallarès.  
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