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Ref: CG 17/16 

 

 A la Sala nova de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de 

Barcelona, el dia 12 de maig de 2016 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'Alcaldia, Laia Ortiz 

Castellví, Jaume Asens Llodrà, Janet Sanz Cid, i els Ims. Srs. Regidors i les Imes. 

Sres. Regidores, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez Castaño, 

Mercedes Vidal Lago, Josep Ma. Montaner Martorell i Eloi Badia Casas, assistits 

pel Secretari General, Sr. Jordi Cases i Pallarés, que certifica. 

 

 Excusen la seva absència l’Im. Sr. Tinent d’Alcaldia 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 9,30 hores. 

 

 Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 5 de maig de 

2016, 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 

 

a) Ratificacions 

b) Propostes d'acord 

 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

1.-   RATIFICAR el Decret d'Alcaldia, de 5 de maig de 2016, que designa la 
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Comissió encarregada d'efectuar el sorteig entre els electors pel nomenament de 

Presidents i Vocals que hauran de constituir les Meses Electorals, formada pel 

Director d’Informació de Base i Cartografia de l'Institut Municipal d'Informàtica, 

Sr. Lluís Sanz i Marco, el Cap de Departament de Població de l’esmentat Institut, 

Sr. Josep F. Olivé i Figa, la Sra. Alicia Aira Castro i actuant com a Secretari el 

Secretari General de l'Ajuntament, o persona en qui delegui, i fixa el dia 28 de 

maig 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. 

 

2.-   RATIFICAR el Decret d'Alcaldia, de 5 de maig de 2016, que designa el 

Sr. Ricard Vinyes Ribas membre del Patronat de la Fundació Julio Muñoz 

Ramonet en substitució del Sr. Francisco Javier Domènech Sampere. 

 

3.-   DECLARAR la habilitació com a salons per a la celebració de les 

sessions del Plenari del Consell Municipal a la Casa Consistorial: a) Amb caràcter 

ordinari, el Saló conegut com a Saló de la Reina Regent. b) Per a la celebració de 

les sessions constitutives del Consistori i d’altres d’especial rellevància 

institucional o social, el Saló de Cent. DESIGNAR l’espai indicat a l’anterior 

lletra a) amb el nom de Sala del Plenari Carles Pi i Sunyer, per respondre a la 

singularitat històrica i de capitalitat de Barcelona i als principis democràtic, de 

neutralitat religiosa i de catalanitat. Aquesta Sala comptarà amb una representació 

simbòlica al·lusiva a qui fou Alcalde de la ciutat, en consonància amb els valors i 

principis esmentats; tots ells establerts a l’article 75.2 del Reglament Orgànic 

Municipal. ENCARREGAR als Serveis Tècnics Municipals la redacció d’un 

projecte per a la reforma en profunditat de la Sala del Plenari Carles Pi i Sunyer, 

per tal corregir les seves mancances actuals i dotar-la de la funcionalitat més 

adequada al compliment de la finalitat a què es destina. 

 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

4.- (20160334-35-36) APROVAR el reconeixement de crèdit per un import total de 37.764,10 

euros (IVA inclòs), atesa la necessitat d’efectuar el pagament de les següents 

factures que corresponen a despeses generades durant l’any 2015 i no havent estat 

reconegudes en l’exercici corresponent: La factura número 0001, de 31 de 

desembre de 2015, emesa per Juan Martínez Maimó, NIF 52.606.697Q i així 

regularitzar les despeses generades per a la contractació d’Anàlisi Constructiu i 

aixecament de plànols de l’edifici municipal del Carrer Paradis, 10, en relació al 

contracte menor número 15003480, aprovat en data 10 de setembre 2015, per un 

import d'11.253,00 euros. La factura número 20150525, de 31 de desembre de 

2015, emesa per la empresa Parques y Jardines Fábregas, S.A., NIF A58574526 i 

així regularitzar les despeses generades pel servei de disseny i construcció de 10 

unitats de prototips models A1 PE tubular, A2 PE fusta tractada i A3 xapa d’acer, 

de protectors d’escocells destinats a l’espai de les terrasses de la ciutat de 

Barcelona, en relació al contracte menor número 15005082, aprovat en data 27 de 

novembre de 2015, per un import de 8.361,10 euros. La factura número 

10505979, de 30 de novembre 2015, emesa per l’empresa J&A Garrigues S.L.P., 

NIF B81709081 i així regularitzar les despeses generades pel serveis de suport 

jurídic per a la licitació del contracte d’obra publica pel subministrament 

d’energia tèrmica a l’Hospital del Mar, en relació al contracte menor número 
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15004502, aprovat en data 4 de novembre de 2015, pe un import de 18.150,00 

euros. AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER l'obligació de la despesa 

per un import 37.764,10 euros (IVA inclòs), amb càrrec al pressupost i posicions 

pressupostàries indicades en aquest mateix document i a favor de les empreses 

que es detallen a continuació: Juan Martínez Maimó, NIF 52606697Q, per un 

import d'11.253,00 euros; Parques y Jardines Fábregas S.A., NIF A58574526 per 

un import de 8.361,10 euros i J&A Garrigues S.L.P., NIF B81709081 per un 

import de 18.150,00 euros. 

 

5.- (14PL16212)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a l’ordenació territorial dels 

Clubs i Associacions de Consumidors de Cànnabis a la ciutat de Barcelona, 

d’iniciativa municipal, amb les modificacions a què fa referència l’informe de la 

Direcció de Serveis de Planejament; RESOLDRE les al·legacions presentades en 

el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial de conformitat amb l’informe 

de l’esmentada Direcció de valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que 

consten a l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen a aquest acord. 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

6.- (14PL16275)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla especial d’ordenació de la rambla de Barcelona, 

Districte de Ciutat Vella, d’iniciativa municipal, amb les modificacions a què fa 

referència l’informe tècnicojurídic de la Direcció de Serveis de Planejament; 

RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de 

l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de l’esmentada Direcció, de 

valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que consten a l’expedient i a 

efectes de motivació s’incorporen a aquest acord. 

 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

7.- (15PL16374)  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 situada al carrer d’Alfons XII, núm. 38-40, promogut per Sideros, 

SL. 

 

8.- (15PL16372)  MANTENIR la suspensió parcial de l’aprovació definitiva de la 

Modificació del Pla Especial d’ordenació urbanística i proposta de regularització 

d’alineacions a la finca delimitada pels carrers Carrasco i Formiguera, via 

Augusta, ronda de Dalt i Anglí (Jesuïtes Sarrià) per a la concreció del tipus i 

l’ordenació de l’equipament Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi, promogut per Fundació 

Jesuïtes Educació, de conformitat amb l'article 92.1.b del Text Refós de la Llei 

d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost),  pel que fa a les 

determinacions  urbanístiques que afecten a l’edifici identificat com a número 16 

al plànol d’ordenació PE-10, pels motius exposats a l’informe tecnicojurídic de la 

Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i es dona per 

reproduït a efectes de motivació. 

 

 ES RETIRA la proposta precedent 
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Districte de Gràcia 

 

9.- (15PL16361)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla de Millora Urbana per a 

l’Ordenació volumètrica de la parcel·la situada a la travessera de Dalt núms. 97-

99, i Modificació puntual del PEPPAHA del Districte de Gràcia, promoguda per 

Buildingcenter, SA. 

 

10.- (14PL16208)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla especial d’establiments de concurrència pública i 

altres activitats del Districte de Gràcia, d’iniciativa municipal, amb les 

modificacions a que fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de 

Planejament; RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació 

pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de l’esmentada 

Direcció de valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que consten a 

l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen a aquest acord. 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

11.- (15PL16371)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el  Pla de Millora Urbana del Sector 09 Hortal, al barri 

del Carmel i entorns, promogut per Ducsa Barcelona,SL, amb les modificacions a 

què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a 

l’expedient i, a efectes de motivació, s’incorpora a aquest acord. 

 

12.- (15PL16289)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a l’ordenació de la parcel·la 

situada als carrers de Martí i Alsina, núm. 2; de Chapí, núms. 46-52; i del  Vent, 

núms. 5-9B, promogut per Lassus Internacional, S.L., amb les modificacions a 

que fa referència 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, a l’empara de l’article 92.1.a) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 

s’afegeix d’ofici la prescripció següent: “Els espais de sortida a la coberta des dels 

habitatges de la planta inferior tindràn les dimensions i alçada estrictament 

necessàries per a la seva funció, no podent constituir, en cap cas, espais habitables 

pels habitatges 

  

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 
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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:  

 

S’afegeix: 

 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

(14PL16242)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla especial d’establiments de pública concurrència i 

altres activitats al Barri del Poble Sec al Districte de Sants-Montjuïc, d’iniciativa 

municipal, amb les modificacions a que fa referència l’informe de la Direcció de 

Serveis de Planejament; RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit 

d’informació pública de l’aprovació inicial de conformitat amb l’informe de 

l’esmentada Direcció de valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que 

consten a l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen a aquest acord. 

 

 

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 

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.- (EM 2016-05/12) APROVAR inicialment la modificació dels estatuts socials de la societat 

privada municipal Barcelona Activa, SA, amb l’objecte de considerar-la mitjà 

propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Barcelona i altres modificacions adients 

d’acord amb el text incorporat en l’expedient administratiu. SOTMETRE a 

informació pública l’acord i la modificació dels estatuts per un termini de trenta 

dies, d’acord amb els articles 212.5 i 201 del Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals. 
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2.- (05-2016IBI001) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal del centre 

esportiu Camp de Futbol Municipal de Vallvidrera, ubicat al carrer Reis Catòlics 

35-55, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 1.1 de 29 de desembre de 2015, i 

DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

3.- (SJ-16-026)  ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal del Centre 

Esportiu Municipal Clot de la Mel, ubicat al carrer Lope de Vega 236-256, de 

conformitat amb l’Ordenança Fiscal 1.1 de 29 de desembre de 2015, i DONAR-

NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

4.- (SJ-16-027)  ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de la Pista 

Poliesportiva Municipal la Palmera ubicada al carrer Andrade 242-250, de 

conformitat amb l’Ordenança Fiscal 1.1 de 29 de desembre de 2015, i DONAR-

NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

5.- (SJ-16-028)  ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal el CEM 

Maresme, ubicat al carrer Puigcerdà 41-61, de conformitat amb l’Ordenança 

Fiscal 1.1 de 29 de desembre de 2015, i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal 

d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

6.- (SJ-16-029)  ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal del Club 

Esportiu Municipal La Nau del Clot ubicat al carrer Llacuna 172, de conformitat 

amb l’Ordenança Fiscal 1.1 de 29 de desembre de 2015, i DONAR-NE trasllat a 

l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

7.- (SJ-16-030)  ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal del 

Complex Esportiu Municipal Bogatell ubicat al carrer Carmen Amaya 4-6, de 

conformitat amb l’Ordenança Fiscal 1.1 de 29 de desembre de 2015, i DONAR-

NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

8.- (SJ-16-031)  ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal del 

Complex Esportiu Municipal Menorca, ubicat al carrer Menorca 1-23, de 

conformitat amb l’Ordenança Fiscal 1.1 de 29 de desembre de 2015, i DONAR-

NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

9.- (SJ-16-032)  ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal del Camp 

de Futbol Municipal Poblenou-Agapito Fernández, de conformitat amb 

l’Ordenança Fiscal 1.1 de 29 de desembre de 2015; i DONAR-NE trasllat a 

l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

10.- (SJ-16-033)  ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal del 

Complex Esportiu Municipal Olimpia ubicat al carrer Perú 195-237, de 

conformitat amb l’Ordenança Fiscal 1.1 de 29 de desembre de 2015, i DONAR-

NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 
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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

11.- (02C/2008)  APROVAR a favor de la concessionària Club Unión Deportivo Hebron 

Taxonera la indemnització de 411.297,30 euros en concepte de liquidació del 

contracte de gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, amb número 

d’expedient 02C/2008 a data 30 d’abril de 2016, segons detall que s’adjunta en 

Annex número I, en compliment de la sentència núm. 901/2014, dictada el dia 13 

de novembre de 2014, per la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa 

Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el 

rotlle d’apel·lació núm. 8/2012, interposat per la Fundació Marcet contra 

l’Ajuntament de Barcelona; ADVERTINT-LI que ha de continuar gestionant la 

instal·lació en els termes establerts en l’informe de 19 de gener de 2015 fins que 

s’hagi dictat nou acord d’adjudicació del contracte, moment en què s’actualitzarà 

la indemnització pel temps transcorregut des del 1 de maig de 2016; ORDENAR 

l’autorització i disposició de despesa de 411.297,30 euros a favor del 

concessionari Club Unión Deportivo Hebron Taxonera per part del Gerent del 

Districte com a òrgan competent, de conformitat amb el Decret d’Alcaldia de 13 

de juny de 2015 en matèria de gestió econòmica;  NOTIFICAR la present 

resolució a Club Unión Deportivo Hebrón Taxonera; a la recurrent Fundació 

Marcet; i DONAR-NE compte a l’Òrgan jurisdiccional esmentat. 

 

12.- (066/2016)  ATORGAR una subvenció màxima a favor del Club Unión Deportivo 

Hebron Taxonera, amb NIF G-62856687, concessionària del contracte de gestió 

de serveis públics en la modalitat de concessió per a la gestió i explotació del 

camp municipal de futbol de la Vall d’Hebron i els camps municipals de futbol i 

rugbi de la Teixonera, per un import màxim de 141.500,00 euros, per cobrir el 

dèficit de l’explotació previst de l’any 2016, motivat per la modificació dels preus 

públics de determinades prestacions de les instal·lacions esportives municipals 

acordat per la Comissió de Govern el 14 de desembre de 2011, i de conformitat 

amb el topall màxim de subvenció establert per l’acord de la Comissió de Qualitat 

de vida, Igualtat, Joventut i Esports, de 16 d’abril de 2013, amb el benentès que el 

reconeixement de les obligacions de pagament de l’esmentada quantitat quedarà 

condicionada a l’acreditació per part de l’entitat del perjudici econòmic efectiu 

per la modificació de les tarifes; i de la valoració econòmica de la indemnització 

que cregui que li correspon percebre, si escau, tenint en compte el grau 

d’amortització de la inversió realitzada, en base a la liquidació de contracte en 

curs, en virtut de resolució de 9 de febrer de 2015 de compliment i execució de 

sentència núm. 901/2014, dictada el dia 13 de novembre de 2014, per la Secció 

Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 

de Catalunya, recaiguda en el rotlle d’apel·lació núm. 8/2012, interposat per la 

Fundació Marcet contra l’Ajuntament de Barcelona i serà proporcional al temps 

transcorregut de l’any 2016 en què es mantingui com a concessionària; per cobrir 

el dèficit de l’explotació i mantenir l’equilibri econòmic, de conformitat amb la 

clàusula 17.2.d) del Plec de clàusules administratives del contracte, així com 

l’establert als articles 249.b) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 

s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de 

Catalunya i 129.2 del Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s’aprova el 
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Reglament de serveis de les corporacions locals; AUTORITZAR i DISPOSAR 

l’esmentada despesa amb càrrec al compte corresponent del pressupost de 

despeses de l’exercici 2016. 

 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

13.- (05-2014CD20318) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 

obres consistents en la instal·lació d’un ascensor al buit del forat de l’escala 

comunitària de la finca ubicada al carrer Madrazo 130 (que compta de planta 

baixa i sis alçades), de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2014; 

CONCEDIR a la Sra. M. Angeles Coupet Molins la bonificació del 90% sobre la 

quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada per l’admissió 

del comunicat diferit d'11 de juny de 2014 de les obres ubicades a la finca de 

carrer Madrazo 130 consistents en la instal·lació d’un ascensor en l’interior de 

l’edifici, tramitat a l’expedient 05-2014CD20318 (essent la quota total de l’ICIO 

de 2.412 euros, aplicant la bonificació del 90% la quota resultant exigible és la de 

241,2 euros, la qual consta va ser abonada per la interessada); donat que les obres 

emparades per l’esmentat comunicat s’ajusten a allò establert en l’article 7è de 

l’esmentada ordenança, en tant que afavoreixen les condicions d’accés i 

habitabilitat de les persones amb discapacitat i aquestes no s’integren en obres o 

construccions d’abast general. APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost 

total de l’obra que resulti de la inspecció final de l’obra; i DONAR-NE trasllat a 

l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

14.- (05-2015CD70038) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de la tala 

de part de l’arbrat existent a la finca de l’avinguda J.V. Foix 116-220, deguda a la 

afectació per grafiosis que pateix, i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de 

l’any 2016; CONCEDIR a Centro Asturiano de Barcelona la bonificació del 65% 

sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per 

l’admissió del comunicat diferit de 28 de gener de 2016 tramitat a l’expedient 05-

2015CD70038 (essent la quota total de l’ICIO abonada la de 287,43 euros, 

aplicant la bonificació del 65% la quota resultant exigible és la de 100,60 euros); 

atès que les obres emparades per l’esmentat comunicat s’ajusten a allò establert en 

l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que el titular de la llicència és una 

entitat sense ànim de lucre, la tala de l’arbrat es realitza en terrenys qualificats 

d’equipaments (clau 7a) i acompleix una indiscutible funció d’interès social com 

és la realitzada per un equipament esportiu-recreatiu; i DONAR-NE trasllat a 

l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

15.- (05-2016CI06893) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 

obres de conservació o reparació menor de l’edifici catalogat ubicat al carrer Lleó 

XIII, 4, i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2016; CONCEDIR a 

Anthouse, amb CIF B60263332, la bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost 

de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per l’admissió del comunicat de 

17 de febrer de 2016 tramitat a l’expedient 05-2016CI06893, per a la realització 

de les obres ordinàries de conservació o reparació menor de l’edifici ubicat al 

carrer Lleó XIII, 4, consistents en el sanejament dels revestiments que es troben 

en mal estat a la planta baixa i a la planta soterrani de l’edifici, atès que s’ajusten 

a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que es realitzen 
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en un edifici urbanísticament protegit (nivell de protecció C, segons es desprèn de 

l’informe del Departament de Patrimoni Arquitectònic. Històric i Artístic obrant a 

l’esmentat expedient); essent la quota total de l’ICIO de 510.04 euros, aplicant la 

bonificació del 35% la quota resultant exigible és la de 331,53 euros, la qual 

consta va ser abonada per la interessada; APLICAR el mateix tipus de bonificació 

al cost total de l’obra que resulti de la inspecció final de l’obra i DONAR-NE 

trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

16.- (07-2015CD39893) APROVAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

consistents en la realització d’unes obres, incloses les actuacions en façanes, en 

edificis catalogats D o inclosos en conjunts protegits, no subjectes a obra major, 

llevat de les obres de conservació o reparació menor; reforma interior en locals, 

entitats sense ús d’habitatge, sense afectar l’estructura de l’edifici; i obres de 

conservació o reparació menor dels edificis catalogats A B, ubicades al carrer 

Sant Antoni Maria Claret, 167, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de 

l’any 2015. CONCEDIR a la Fundació Privada Hospital Santa Creu i Sant Pau la 

bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i 

Obres (ICIO) generada  pel comunicat d’obres, presentat el 30 de juny de 2015, 

que suma la quantitat de 22.793,05 euros, essent la quota total de l'ICIO de 

35.066,23 euros i aplicant la bonificació del 65% la quota resultant exigible és de 

12.273,18 euros (35% restant) atès que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de 

l’esmentada ordenança, en tant que el titular de la llicència és una entitat sense 

ànim de lucre, les obres es realitzen en terrenys qualificats d’equipaments (clau 

7a) i les obres acompleixen una indiscutible funció d’interès social. APLICAR el 

mateix tipus de bonificació al cost total de l’obra que resulti de la inspecció final 

de la obra; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 

pertinents. 

 

17.- (07-2008LM07312) DEIXAR sense efecte la bonificació concedida a Residencial Nou 

Hebron, SL per acord de la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient de 13 de 

desembre de 2012, d'un 90% de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres 

(ICIO) per construir un conjunt edificatori de 54 habitatges de protecció oficial, 

en règim d’us de lloguer, de 25 anys, de règim general, situat al passeig Vall 

d’Hebron, núm. 120, atès que els habitatges de protecció oficial inicialment 

previstos, finalment han estat executats per una altra societat, LNC de inversiones, 

SA; DONAR-NE trasllat a la Direcció d’Inspecció d’Hisenda, als efectes 

procedents. 

 

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. 

 

 

D) Part d'impuls i control 

 

a) Proposicions / Declaracions de Grup 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c) Precs 
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d) Preguntes 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

E) Mocions 

 

  

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 dels Decrets d’Alcaldia, de 13 i 25 de juny de 2015, ES 

COMUNIQUEN les resolucions següents: 

 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 

1.- (2014/363)  Per resolució, de 21 de març de 2016, el regidor d’Ocupació, Empresa, 

Comerç i Turisme, ha atorgat definitivament 18 subvencions, per import màxim 

de 18.000,00 euros, i denegat definitivament 4 subvencions relatives al programa 

“Barcelona es Compromet” de la Gerència d’Ocupació, Empresa i Turisme, que 

consten a les relacions annexes. 

 

2.- (IMI)   (C0207 2016 62) Resolució del gerent de l’Institut Municipal 

d’Informàtica, de 6 d’abril de 2016, que AUTORITZA la despesa de la 

contractació que té per objecte els serveis informàtics de manteniment i suport 

recurrent i evolutius d'un conjunt d'aplicacions informàtiques de l'entorn J2EE i 

.NET, del sector de Prevenció i Seguretat, del sector d'Ecologia Urbana i Sistemes 

Transversals de I'Ajuntament de Barcelona, per un import de 717.177,01 euros 

(IVA inclòs) amb càrrec als Pressupostos i Partides indicades en el document; 

DECLARA la improcedència de la revisió de preus a l'empara de l'art. 89.2 del 

TRLCSP; APROVA el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de 

Prescripcions Tècniques; i CONVOCA la celebració de la licitació mitjançant 

procediment obert, d'acord amb els articles 157 i següents del TRLCSP, i de 

tramitació ordinària, de conformitat amb l'article 109 de l'esmentat Text refós per 

l'adjudicació d'aquest contracte. 

 

3.- (IMI)   (C0207 2016 82) Resolució del gerent de l’Institut Municipal 

d’Informàtica, de 18 d’abril de 2016, que AUTORITZA la despesa de la 

contractació que té per objecte els serveis de l'oficina de gestió de projectes de 

l'lnstitut Municipal d'lnformàtica de Barcelona, per un import de 824.341,54 euros 

(IVA inclòs) amb càrrec als Pressupostos i Partides indicades en el document; 

DECLARA la improcedència de la revisió de preus a l'empara de l'art. 89.2 del 

TRLCSP;  APROVA el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de 

Prescripcions Tècniques; i CONVOCA la celebració de la licitació mitjançant 

procediment obert, d'acord amb els articles 157 i següents del TRLCSP, i de 

tramitació ordinària, de conformitat amb l'article 109 de l'esmentat Text refós per 

l'adjudicació d'aquest contracte. 
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4.- (IMI )  (C0207 2016 74) Resolució del gerent de l’Institut Municipal 

d’Informàtica, de 25 d’abril de 2016, que AUTORITZA la despesa de la 

contractació que té per objecte els serveis informàtics de suport a projectes 

estratègics i de manteniment recurrent de les aplicacions informàtiques de l'entorn 

SAP i Natural/Adabas relacionats amb els sistemes d'informació de la Gestió de 

Recursos Humans (GHRO) de I'Ajuntament de Barcelona, per un import de 

797.666,57 euros (IVA inclòs) amb càrrec als Pressupostos i Partides indicades en 

el document; DECLARA la improcedència de la revisió de preus a l'empara de 

l'art. 89.2 del TRLCSP; APROVA el Plec de Clàusules Administratives 

Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques; i CONVOCA la celebració de la 

licitació mitjançant procediment obert, d'acord amb els articles 157 i següents del 

TRLCSP, i de tramitació ordinària, de conformitat amb l'article 109 de l'esmentat 

Text refós per l'adjudicació d'aquest contracte. 

 

b) Informe 

 

 Nota relativa a les limitacions de l’activitat municipal durant el període 

electoral de les Eleccions Generals 2016. 

 

 

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.- (2016/480)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

i la Fundación Instituto Europeo de Administración Pública, amb NIF 

N0031640F, per al projecte  European City Economic and Financial Governance 

Group (CEFG Group) Phase Two, 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 32.000,00 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 per 

un import de 32.000,00 euros amb càrrec a la partida 48903-92011-0701, 

distribuïts en 16.000,00 euros per 2016 i 16.000,00 euros per 2017, equivalent al 

17% del cost total del projecte, a favor de Fundación Instituto Europeo de 

Administración Pública. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el 

termini màxim de 3 mesos a comptar des de la finalització de l'activitat 

subvencionada, presenti justificació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte 

cinquè del conveni. FACULTAR el Primer Tinent d'Alcalde, Gerardo Pisarello 

Prados, per a la signatura del present conveni. 
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2.- (23079)  ACCEPTAR l’atorgament efectuat per la Generalitat de Catalunya, del 

dret de superfície gratuït respecte la finca situada al carrer Àlaba 37, per a les 

instal·lacions de l’Escola Bressol Cobi, per un termini de 30 anys, en virtut de 

l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 24 de març de 2015, i 

FORMALITZAR el dret de superfície en document administratiu. 

 

3.- (24840)  CEDIR l’ús a favor del Centre Sant Pere Apòstol dels locals ubicats a la 

finca municipal situada en el carrer Sant Pere Més Alt núm. 25, excepte els baixos 

primera, per un termini de 20 anys, amb la finalitat de destinar-los a seu social i 

desenvolupar les activitats que li són pròpies, d’acord amb les condicions 

reguladores annexes, que s’aproven; SOTMETRE l’expedient a informació 

pública durant un termini de vint dies i, si no s’hi formulen reclamacions o 

al·legacions; TENIR per aprovat definitivament el present acord i 

FORMALITZAR la cessió de l’ús en document administratiu. 

 

4.- (E.05.6021.16) ENCARREGAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la gestió i 

administració dels habitatges de propietat municipal, baixos A, C i D  de la finca 

ubicada al passeig de la Bonanova núm. 98 i carrer Carrasco i Formiguera núm. 1-

7, amb la finalitat de destinar-los a tres afectats urbanístics per l’actuació de vores 

de Via Augusta. PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

5.- (3-041/2016)  APROVAR l’expedient núm. 3-041/2016 de modificacions de crèdit, 

consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, 

provinents de l’aplicació del Romanent de Tresoreria per a despeses amb 

finançament afectat en la liquidació del Pressupost de l’exercici 2015, d’acord 

amb ingressos provinents de Generalitat de Catalunya en concepte de fons de 

foment del turisme (FFT), per finançar Projectes Municipals en matèria de 

Turisme, segons acord de la Comissió de Govern de 7 d’abril de 2016, per un 

import total de 668.768,94 euros, de conformitat amb la documentació i amb la 

distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 

comptable 16042795; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

 

6.- (3-044/2016)  APROVAR l’expedient núm. 3-044/2016 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 

49.379,82 euros, per atendre transferències de crèdit a diversos orgànics, de 

conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 16050291; i 

PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 
 

7.- (3-045/2016)  APROVAR l’expedient núm. 3-045/2016 de modificacions de crèdit, 

consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, 

provinents de drets liquidats d’execucions subsidiàries del Districte de Ciutat 

Vella, per al manteniment de façanes de diverses finques, d’import 9.425,90 

euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 16050295; i 

PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la 

Comissió d’Economia i Hisenda. 
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8.- (3-046/2016)  APROVAR l’expedient núm. 3-046/2016 de modificacions de crèdit, 

consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, 

provinents del compromís d’ingrés de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per 

destinar a despeses d’emergències socials segons Conveni Programa CUESB per 

a l’exercici 2016, per un import de 150.816,25 euros, de conformitat amb la 

documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 

l’expedient, referència comptable 16050395; i PUBLICAR aquest acord a la 

Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 

9.- (20160125)  INICIAR l’expedient per a la contractació de la prestació dels serveis de 

la gestió del Centre d'Allotjament Temporal Familiar de llarga estada Sant Pere 

Més Baix, adreçat a famílies en situació de greu vulnerabilitat afectades per la 

pèrdua o manca d’habitatge, d’acord amb les previsions del plec de prescripcions 

tècniques, així com el foment de la inserció laboral de les persones en risc 

d’exclusió, amb núm. de contracte 16001971, mitjançant tramitació ordinària, 

amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 

848.598,38 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 el document comptable, amb el següent 

desglossament: 771.453,07 euros de pressupost net i 77.145,31 euros en concepte 

d’IVA al tipus impositiu del 10%; condicionada a l’existència de crèdit adequat i 

suficient en els pressupostos corresponents; DONAR-NE compte d’aquest acord a 

la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de les Corts 

 

10.- (16PL16394)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic integral per la Masia del Futbol 

Club Barcelona, situada a l’avinguda Joan XXIII/Maternitat, 1-25, promogut per 

Futbol Club Barcelona; 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 Sarrià-Sant Gervasi 

 

11.- (5BD2016/018) APROVAR el Projecte modificat del projecte d’execució de nova 

construcció i rehabilitació integral de Vil·la Urània com a complex d’equipaments 

al Districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, d’iniciativa municipal, segons 

l’article 42 i ss. 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 
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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 de 

5.843.401,87 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, import 

resultant de sumar el preu del contracte (5.674.300,01 euros, que ja incorpora la 

baixa ofertada per l’adjudicatari) i l’import de les modificacions (169.101,86 

euros), el que suposa un increment del 2,98% sobre el preu del contracte adjudicat 

i un decrement del -21,22% sobre el Pressupost d’Execució del Contracte (PEC) 

del projecte aprovat definitivament (7.417.385,63 euros); PUBLICAR aquest 

Acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 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. 

 

Districte de Sant Martí 

 

12.- (10BD2015/061) APROVAR inicialment el Projecte de reurbanització del carrer Xifré des 

del carrer Rosselló fins al carrer Còrsega, al Districte de Sant Martí, de Barcelona, 

d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a 

l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un 

pressupost de 631.387,87 euros, el 21% d’IVA inclòs, d’acord amb allò que 

preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; i 

SOTMETRE’L a informació pública, durant un termini de 30 dies hàbils, a 

comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i 

formular-hi les al·legacions pertinents. 

 

b) Mocions 

 

  

 No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió 

a les 11,30 hores. 

 


