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Comissió de Govern – Actes
ACTA Comissió de Govern, sessió de 30 d'abril de 2020.

A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa
Consistorial de la Casa Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el 30 d'abril de 2020, s’hi
reuneix la Comissió de Govern en sessió ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. Ada
Colau Ballano. Hi concorren les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Jaume Collboni Cuadrado, Janet
Sanz Cid, Laia Bonet Rull, Albert Batlle Bastardas, Joan Subirats Humet, Jordi Martí Grau, Eloi
Badia Casas, Marc Serra Solé, Gemma Tarafa Orpinell, Montserrat Ballarín Espuña, David
Escudé Rodríguez, Francesc Xavier Marcé Carol i Maria Rosa Alarcón Montañés, assistits pel
Secretari General, el Sr. Jordi Cases Pallarès, que certifica.
Excusen la seva absència les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Laura Pèrez Castaño, Lucia Martín
González, Jordi Rabassa Massons i Margarita Mari Klose.
També hi és present la Gerent Municipal, Sra. Sara Berbel Sánchez.
El Secretari constata l’efectiva connexió per via telemàtica de tots els assistents a la sessió
mitjançant el sistema de videoconferència gestionat des de la referida sala virtual i acredita
l’existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 9h.
A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 23 d'abril de
2020, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i s'aprova.
B) Part Informativa
a) Despatx d'ofici
En compliment del Decret d'Alcaldia, de 15 de juny de 2019, es comuniquen les resolucions
següents:
ÀREA D'AGENDA 2030, TRANSICIÓ DIGITAL, ESPORTS I COORDINACIÓ TERRITORIAL I
METROPOLITANA
1. (20000026) Acord del Consell Rector de l’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona, de
2 d’abril de 2020, que inicia mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, regulació
harmonitzada, el procediment de licitació, per l’adjudicació de la contractació per al
subministrament d’infraestructures TIC i serveis professionals associats per a l’Ajuntament de
Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, per un pressupost total de
licitació de 15.902.123,09 euros (IVA inclòs), amb un valor estimat de 18.906.835,30 euros
(IVA exclòs) i amb un termini màxim d’execució de 36 mesos, comptadors a partir del dia 1
d’octubre de 2020.
b) Informes
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C) Part Decisòria
a) Propostes d'acord
Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del dia, s'acorda:
ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA
1. (1047/2019) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Luís Salguero Rodríguez (mat.
77504) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí de programa amb la categoria
professional de Tècnic Superior en Arquitectura, amb destinació al Departament de Serveis
Jurídics del Districte de Ciutat Vella, on ocupa el lloc de treball de Tècnic Superior en
Arquitectura (22FA1BIBA03), i una activitat privada per compte propi d’arquitecte. Per tal
d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de
l’activitat privada d’arquitecte, qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal de
Barcelona. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral
setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident
amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26
de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració
de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi
de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
2. (0229/20) Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Mediaproducción SLU
(Mediapro), que instrumenta l’atorgament de la subvenció de concessió directa amb caràcter
excepcional, per l’execució del projecte “Barcelona canta a la vida” per un import de
250.000,00, equivalent al 50% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de
500.000,00 euros, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i 6.2 i 6.3.de la normativa general reguladora de les
subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010; declarar la no-inclusió
en convocatòria pública per raons d’interès públic justificades en els informes que consten en
l’expedient; autoritzar i disposar la despesa per un import de 250.000,00 euros, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària D/0705/47930/92521 del pressupost de l'any 2020; requerir
l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos des de la signatura del
conveni, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb la clàusula
4.2 del conveni; facultar el Regidor de Presidència de l'Ajuntament de Barcelona, l’Il·lm. Sr.
Jordi Martí Grau, per a la signatura de l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells
documents que se'n derivin.
S'ha retirat la proposta precedent.
3. Informar favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document de 30
d'abril de 2020.
4. (0225-2020) Aprovar inicialment les Bases de les subvencions i la convocatòria de
l’Ajuntament de Barcelona per a treballadors i treballadores autònomes de la ciutat afectats
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pel cessament de l’activitat o la davallada de l’activitat econòmica (Programa Autono+
Barcelona). Declarar d’interès públic la tramitació d’aquest expedient als efectes que preveu
la disposició addicional tercera del RD463/2020, per subvencionar situacions derivades de
l’estat d’alarma i resultar necessari per a la protecció del col·lectiu de treballadors i
treballadores autònomes de la ciutat, i aplicar, per aquestes raons d’interès públic, la
tramitació d’urgència al procediment d’aquest Programa de subvencions, d’acord amb l’article
33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, reduint a la meitat els terminis no suspesos, excepte els relatius a
la presentació de sol·licituds i recursos. Ordenar la publicació de les esmentades Bases i la
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, així
com la inserció d’una referència d’aquest anunci en la Gaseta Municipal. Sotmetre les Bases a
informació pública per un termini de 10 dies hàbils a partir de la seva publicació al Butlletí
Oficial de la Província, de conformitat amb els articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, 83 i 33 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques i 52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya. Aprovar definitivament aquestes Bases sempre i
quan no s’hagin presentat al·legacions durant el període d’informació pública que facin
necessària la seva modificació. Obrir, el termini per la presentació de sol·licituds, des de
l’aprovació definitiva de les bases, fins al dia 30 de setembre de 2020. Designar Barcelona
Activa SAU SPM entitat col·laboradora, d’acord amb el previst en l’article 12 i següents de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i l’article 18 i següents del RD
887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei i actuarà en nom i per compte
de l’Ajuntament de Barcelona a tots els efectes relacionats amb la subvenció, lliurarà i
distribuirà els fons públics als beneficiaris, col·laborarà en la gestió de la subvenció i farà les
anotacions pertinents d’entrada com a ingrés i sortida com a despesa en el seu compte
d’explotació.
5. (001/20 (20xc0025)) Aprovar el conveni de col·laboració entre l´Ajuntament de Barcelona,
la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme de Barcelona per al projecte conjunt de
desenvolupament de la promoció turística de la Destinació Barcelona i la gestió de
l´Observatori de Turisme a 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 127.500,00 euros, que representa el 11,55% del projecte, que té un import
d'1.103.615,00 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 127.500,00 euros, amb càrrec a la partida 0700/48903/43215 per a l´any
2020 a favor del Consorci de Turisme de Barcelona amb CIF P5890003F. Requerir l’entitat
beneficiària per tal que en un termini no superior a tres mesos de la finalització de l´activitat
parcial o final del projecte presenti la justificació de l´aplicació dels fons rebuts, d´acord amb
allò establert al pacte 6è del conveni. Facultar al Regidor de Turisme i Indústries Creatives,
l'Im. Sr. Francesc Xavier Marcé i Carol, per a la signatura del conveni.
6. (DP-2020-27793) Cedir l’ús, mitjançant subarrendament, a favor de l’Associació Grup de
Foc de Nou Barris, dels locals 6 i 7 situats al carrer Manuel Sanchis Guarner núm. 6-8 i 4-6,
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respectivament, per a destinar-los a la realització d’activitats pròpies de l’entitat (assajos,
reunions, magatzem, etc.), per un termini de 2 anys, prorrogable, d’acord amb les condicions
del document annex, que s’aprova; i formalitzar la cessió en document administratiu.
7. (DP-2020-27819) Deixar sense efecte parcialment l’encàrrec atorgat a l’Institut Municipal
de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) per acord de la Comissió de Govern de 31
de maig de 2018, pel que fa només al local 1 i altell en planta baixa de l’immoble del carrer
Aragó núm. 317, als efectes de destinar-lo, pel Districte de l’Eixample, al foment de les
relacions amb les entitats i veïns i veïnes del barri de la Dreta de l’Eixample, mantenint vigent
l’encàrrec respecte els habitatges i l’altre local que integren l’esmentat immoble del carrer
Aragó núm. 317.
8. (DP-2020-27820) Acceptar la renúncia formulada per la Fundació Privada Escó i, com a
conseqüència, extingir la cessió d’ús respecte del local de propietat municipal situat al carrer
Cardona núm. 6, atorgada a l’esmentada Fundació per acord de la Comissió de Govern en
sessió de 19 de novembre de 2015 i formalitzada el 4 de juliol de 2016, per a destinar-lo a
seu social i a desenvolupar les activitats que li son pròpies.
9. (3-035/2020) Aprovar l’expedient núm. 3-035/2020 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici
2020, d’import 709.686,12 euros, per atendre transferències de crèdit de diversos orgànics
de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que
consta a l’expedient, referència comptable núm. 20041591; i publicar aquest acord a la
Gaseta Municipal.
10. (3-037/2020) Aprovar l’expedient núm. 3-037/2020 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici
2020, d’import 2.500.000,00 euros, per dotar transferència corrent a Barcelona Activa per
atendre despeses per subvencions a treballadors i treballadores autònoms de la ciutat de
Barcelona per cessament o davallada de la seva activitat econòmica de conformitat amb la
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient,
referència comptable núm. 20042291; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal.
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
Districte de Sants-Montjuïc
11. (19g429) Aprovar inicialment, de conformitat amb l’article 119.2.a del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i en compliment
de la Sentència ferma núm. 664, dictada el 3 de juliol de 2019 pel Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (Secció 3a de la Sala Contenciosa Administrativa), el Projecte de
reparcel·lació, en la modalitat de cooperació, de la UA-Àmbit Sant Pere d’Abanto, de la
MpPGM en l’àmbit discontinu de les finques dels carrers Sant Pere d’Abanto, 3-19, Moianès,
26-28, i d’Homer, 2-10, conformada per les finques situades al carrer de Sant Pere d’Abanto,
núm. 3 i 15-19. Sotmetre’l a informació pública durant el termini d’un mes per al·legacions,
mitjançant inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un dels diaris
de més circulació de la província i al Tauler d’edictes de la Corporació, amb audiència
simultània a les persones interessades pel mateix termini, amb notificació personal.
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Districte de Nou Barris
12. (8BD 2016/137) Aprovar inicialment el Projecte executiu i estudi de seguretat i salut de la
reurbanització dels Interiors de Canyelles, al Districte de Nou Barris 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 9.930.348,38 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; 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), i en un dels diaris de més circulació a Catalunya, termini
durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.
Districte de Sant Martí
13. (16gu45/1) Desestimar el recurs potestatiu de reposició interposat per la Sra. Antonia
Farré Soley com a legal successora del Sr. Joan Antoni Lecegui Rodríguez i el Sr. Emilio
Lecegui Rodríguez, contra l’acord de la Comissió de Govern de 14 de novembre de 2019, de
resolució de les al·legacions i d’aprovació definitiva del text refós el Projecte de reparcel·lació,
modalitat compensació bàsica, del Polígon d’actuació urbanística 1 delimitat per la Modificació
del Pla de millora urbana per l’ordenació dels sòls qualificats de 13b de la unitat d’actuació 2,
sector tradicional dels carrers Tortellà i Pellaires de la Modificació del Pla general metropolità
al Front Marítim del Poblenou de Barcelona, en el sentit que, justificadament i raonada, figura
en l’informe del Departament de reparcel·lacions de la Direcció de serveis de gestió
urbanística de l’Institut municipal d’urbanisme, de 24 de febrer de 2020, que consta en
l’expedient i que es dona per íntegrament reproduït. Notificar-lo personalment als recurrents.
Donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
14. (19g370) Resoldre les al·legacions presentades durant el termini d’informació pública de
l’aprovació inicial de la relació de béns i drets afectats per l’expropiació de l’entitat núm. 2 de
la finca núm. 59-59LB del carrer Alfons el Magnànim, en els termes que figuren a l’informe
emès per la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme de
Barcelona, de 21 de febrer de 2020, que consta a l’expedient i que es dona per íntegrament
reproduït; aprovar definitivament la relació de béns i drets afectats per l’expropiació de
l’esmentat immoble, qualificat de sistema d’equipament comunitaris i dotacionals de caràcter
local (clau 7a) i de xarxa viària (clau 5) pel Pla Especial Urbanístic per a la regulació de
l’equipament situat al carrer Alfons el Magnànim 59-59LB, al Districte de Sant Martí, aprovat
definitivament el 29 de març de 2019; iniciar l’expedient d’expropiació; notificar
individualment als afectats l’inici de l’expropiació per a què en el termini de quinze dies
aportin els títols que legitimin els seus drets, en cas que no hagin fet a la fase d’informació
pública, i proposin el preu en què els valorin, i el termini necessari per desallotjar la finca, en
el cas de ser-ne ocupants, a fi d’intentar el tràmit d’avinença previst a l’article 24 de la Llei
d’Expropiació Forçosa i 155 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, advertint als
ocupants de l’immoble i a tots aquells als quals afecti, que hauran de desallotjar la finca en el
termini màxim de cinc mesos a comptar des de la data de la notificació, previ pagament o
dipòsit de la indemnització que, si escau pugui correspondre, en el supòsit que transcorregut
l’esmentat termini de quinze dies no hi hagi mutu acord; iniciar la peça separada de preu
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just, d’acord amb allò establert a l’article 29 de la llei d’Expropiació Forçosa i concordants del
seu Reglament i a l’article 157 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals; publicar aquest
acord mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província, i a
un dels diaris de més circulació de la província, amb publicació íntegra de la relació de béns i
drets aprovada definitivament.
15. (19g417) Aprovar l’addenda a la modificació de 5 de maig de 2010 del conveni urbanístic
signat el 5 de març de 2003 annex al Pla de Millora Urbana al Passatge Mas de Roda 5-13 i 614 “passatge del Sucre”. Sotmetre-la al tràmit d’informació pública pel termini d’un mes, per
mitjà de la inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un dels diaris
de més circulació de la província, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Edictes de la Corporació.
Facultar la Segona Tinenta d’Alcaldia i Presidenta de l’Institut Municipal d’Urbanisme, la Ima.
Sra. Janet Sanz Cid, per a la signatura de l’esmentada addenda.
ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI
Districte de les Corts
16. (18-11-00006) Aprovar l’Addenda de modificació del Conveni del Projecte pilot de pis de
transició a la vida independent per a persones amb discapacitat intel·lectual signat el 3 de
setembre de 2018 entre la Federació Plataforma Persones amb Discapacitat de Les Corts i la
Coordinadora Pro-Persones amb Discapacitat de Les Corts, el Districte de Les Corts i l’Institut
Municipal de persones amb Discapacitat; facultar l’Im. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol,
Regidor del Districte de les Corts, per a la signatura de l’esmentada Addenda de modificació
al Conveni de 3 de setembre de 2020, així com la de tots aquells documents que se’n derivin.
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT
Districte de Gràcia
17. (20200092) Iniciar l'expedient per a la contractació de contractació dels serveis de gestió
i dinamització del Centre Cívic El Coll-La Bruguera, del Casal de Joves, del Casal Infantil i de
l'espai de Gent Gran del Coll del Districte de Gràcia, amb núm. de contracte 20000831,
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost
base de licitació de 725.636,15 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 749.624,13 euros;
aprovar les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives
particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; convocar la licitació
per a la seva adjudicació; autoritzar l'esmentada quantitat, amb pressupost net 599.699,30
euros i import de l'IVA de 125.936,85 euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 181.409,04 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0606, un import
(IVA inclòs) de 362.818,08 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/33711 0606, un import (IVA inclòs) de 181.409,03 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0606; condicionada
a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual.
Declarar la improcedència de la revisió de preus amb motiu tipologia de contracte. Donar
compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

6
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
8 de maig del 2020

CSV: 5584-70d9-e360-edd9

Districte de Sant Martí
18. (20194007) Anul·lar parcialment l'autorització de despesa per un import de 2.000 euros,
amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48101/33411del pressupost de l'any 2020, atès que
ha quedat deserta la categoria El Cistell de la XII edició del certamen literari Paraules a
Icària.
b) Mocions
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 11.00 hores.
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