Ref:CG 23/11

ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió celebrada
el dia 16 de novembre de 2011.
APROVACIÓ de l'acta de 9 de novembre de 2011.

ACORDS DECISORIS
a) Propostes d'acord
ÀREA DE PRESIDÈNCIA, RÈGIM INTERIOR, SEGURETAT I
MOBILITAT
1.- (1483/2011)

AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Francisco José
Lepe Ortega (mat. 26015) entre la seva activitat municipal com a funcionari
interí amb la categoria professional de tècnic mitjà d'Arquitectura i Enginyeria,
amb destinació al Departament de Llicències i Inspecció del Districte de Sant
Andreu, on desenvolupa el lloc de treball de tècnic de llicències i inspecció, i
una activitat privada per compte propi d’Enginyer, excloent del seu exercici
qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona, per tal
d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada; la seva
dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral
setmanal vigent a l’Administració Pública i en horari no coincident amb el
municipal, d’altra banda, la present autorització resta condicionada a l’estricte
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es
contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal
de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i
d’altra normativa aplicable. I, en tot cas, la present autorització perdrà vigència
per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies
relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència i Règim
Interior.

2.- (16/11 (IMH))
AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Rafael Olañeta
Fernández-Grande (mat. 20.384) entre la seva activitat municipal com a
funcionari de carrera amb la categoria professional de Tècnic d’Administració
General, amb destinació a la Direcció de Relacions amb els Contribuents i
Reclamacions, de l’Institut Municipal d’Hisenda, on desenvolupa el lloc de
treball de Director de Serveis, i l’activitat pública com a professor associat a
temps parcial de la Universitat de Barcelona, per al curs acadèmic 2011-2012,
des del 15 de setembre de 2011 fins al 14 de setembre de 2012 i pròrrogues que
es puguin produir en aquest contracte de treball, d’acord amb allò que preveu
l’article 16 i 4 de la Llei 53/1984 de 26 desembre d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques, en la redacció donada per
la Llei 7/2007 de 13 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i per allò
establert a l’acord del Consell Municipal reunit en plenari el 19 de juny de

1996. D’altra banda, la present autorització resta condicionada a l’estricte
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es
contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal
de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i
d’altra normativa aplicable. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència
i Règim Interior.
3.- (1542/2011)

AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Anna Aguilar
Camprubí (mat. 22249) entre la seva activitat municipal com a funcionària de
carrera amb la categoria professional de tècnica superior en Dret, amb
destinació a la Direcció de l’Àrea de Règim Jurídic de la Gerència de Recursos,
on desenvolupa el lloc de treball de lletrada consistorial especialista, i
l’activitat privada per compte propi de l’exercici lliure de l'advocacia, si bé no
podrà ostentar, per si mateix o mitjançant substitut, la representació i defensa
d'interessos contraris als de la Corporació Municipal ni tampoc podrà
assessorar, informar o desenvolupar les activitats pròpies de la professió en
aquells assumptes o procediments en què l'Ajuntament o els seus Organismes
hi tinguin relació; la seva dedicació professional privada no podrà superar la
meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i en
horari no coincident amb el municipal, d’altra banda, la present autorització
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les
prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de
desembre d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. I, en tot cas, la
present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la
Comissió de Presidència i Règim Interior.

4.- (0002/2012)

ADJUDICAR, de conformitat amb la proposta formulada per la Mesa de
Contractació i per un import total de 7.787.213,40 € (dels quals 6.599.333,39.€ corresponen al preu net i els restants 1.187.880,01.-€ a l’IVA al 18 %), a
Atento Teleservicios, SAU CIF A-78751997 el contracte núm. 11001439 que
té per objecte el servei de suport a la plataforma multicanal d’atenció al ciutadà
a l’Ajuntament de Barcelona. DISPOSAR la despesa del contracte número
11001439 per un import de 7.787.213,40 € amb càrrec al Pressupost/os i
Partida/es indicades en aquest mateix document, i subordinada al crèdit que per
a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals. NOTIFICAR
la present resolució als licitadors i PUBLICAR-LA en el perfil de contractant.
REQUERIR l'adjudicatari perquè en el termini màxim de 15 dies hàbils, a
partir de la data de recepció de la notificació d'aquesta resolució,
COMPAREGUI per formalitzar el contracte. FACULTAR el Primer Tinent
d’Alcalde per formalitzar en nom de l’Ajuntament de Barcelona, els contractes,
en els termes i els efectes establerts en la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, i el seu
Reglament, aprovat per RD 1098/2001, de 12 d’octubre.
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ÀREA D'ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ
6.- (12/2011)

AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa per un import de
5.234.096,29 euros amb càrrec a la partida 46301/9901/94201, a favor de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, corresponent al mes de desembre de 2011
pels conceptes de Cessió de tributs i Fons complementari de Finançament de
les Entitats locals i lliurar quan els ingressos estiguin efectivament recaptats.

7.- (3-133/2011)

APROVAR l’expedient núm. 3-133/2011 de modificacions de crèdit,
consistent en transferències de crèdit del Pressupost de 2011, d’import
524.111,06 euros de conformitat amb la documentació i amb la distribució
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable
núm. 11102491.

8.- (2011/328)

DETERMINAR, d’acord amb allò que disposa l’article 2 de la
Normativa sobre les instal.lacions d’enllumenat nadalenc a les vies públiques
de Barcelona, aprovada pel Plenari del Consell Municipal en data 14 d’octubre
de 2005, els límits del calendari anual de l’enllumenat nadalenc amb les
següents assignacions:
-

Encesa màxima dia normal: 5 hores.
Encesa divendres i dissabtes: 6 hores
Encesa màxima dies extraordinaris: 7 hores
Temps màxim d’encesa de la campanya: 203 hores.

APROVAR el període de funcionament de les instal·lacions
d’enllumenat nadalenc a la via pública d’enguany:
- Període de funcionament de les instal·lacions d’enllumenat nadalenc a la via
pública: des del 30 de novembre de 2011 fins el 6 de gener de 2012, ambdós
inclosos.
- Data i hora de començament: 30 de novembre de 2011 a les 18.00 hores i
fins les 24 h.
- Horari de funcionament:
o Dies normals, de diumenge a dijous, ambdós inclosos, des de les 18:00
hores fins a les 23 hores, els divendres i dissabtes des de les 18:00 hores
fins a les 24 hores.
o Dies extraordinaris: 24, 25, 31 de desembre i 5 de gener, des de les 18:00
hores fins a les 01:00 hores.
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ÀREA D'URBANISME, INFRAESTRUCTURES, HABITATGE, MEDI
AMBIENT I SISTEMES D'INFORMACIÓ I TELECOMUNICACIONS
Districte de Nou Barris - Districte de Sant Martí
9.- (11GU14)

APROVAR definitivament, a l'empara de l'article 119.2 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, el Projecte d’estatuts de l’Associació Administrativa de
Cooperació del Polígon d’actuació urbanística 1 de la Modificació del Pla
General Metropolità al Sector Prim, amb les modificacions introduïdes d’ofici
per informe de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de 7 de juny de
2011, relatiu a l’aprovació inicial dels mateixos. APROVAR, a l'empara de
l'article 190.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme, la constitució de la l’Associació
Administrativa de Cooperació del Polígon d’actuació urbanística 1 de la
Modificació de Pla General Metropolità al Sector Prim, formalitzada
mitjançant escriptura pública atorgada el 17 de març de 2011, davant el notari
de Barcelona senyor Pere Albiol Pitarch, sota el núm. 238 del seu protocol, per
la representació legal de les companyies mercantils següents: IOSA Inmuebles,
SL, Vallehermoso División Promoción, SA -sociedad unipersonal-, Resiro
Plus, SL, Clami, SL, Kebirmarket, SA,i Industrias Goded, SL. DESIGNAR
representant d’aquesta Administració en l’òrgan rector de l’Associació
Administrativa de Cooperació, la Directora de Serveis de Gestió Urbanística,
Sra. Marta Perelló i Riera. TRASLLADAR a la Direcció General d’Ordenació
del Territori i Urbanisme la documentació que prescriu l’article 192.1 del
Reglament de la Llei d'urbanisme, als efectes de la inscripció de l’Associació
Administrativa de Cooperació en el Registre d’Entitats Urbanístiques
Col·laboradores. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la
Província, amb inserció del Projecte d'estatuts aprovat definitivament, i en un
diari dels de més circulació de la província, i NOTIFICAR-LO individualment
a la resta de persones propietàries afectades per tal que durant el termini de
quinze dies puguin manifestar la seva decisió d’adherir-se a l’Entitat, de
conformitat amb l’article 190.1 del Reglament de la Llei d’urbanisme.
DONAR-NE compte a la Comissió d'Hàbitat Urbà i Medi Ambient.
Districte de Ciutat Vella

10.- (11PL5841)

APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 36 de la Llei
18/2007, de 28 de desembre del dret a l’habitatge, la declaració d’Àrea de
Conservació i Rehabilitació a l’àmbit dels carrers d’en Robador i de Sant
Ramon al districte de Ciutat Vella, amb l’objecte, l’abast i les determinacions a
què fa referència el document de delimitació, annex, redactat d’acord amb
l’article 36.1 del mateix text legal, amb les modificacions a què fa referència
l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament; i RESOLDRE les
al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de l’aprovació
inicial, de conformitat amb l’informe de 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.
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Districte de Sants-Montjuïc
11.- (11PL15958)
APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la
Carta Municipal de Barcelona, la modificació del Pla especial
d’infraestructures per al canvi d’ubicació del dipòsit antidescàrrega de sistemes
unitaris (Marina del Prat Vermell), d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LA al
públic pel termini d'un mes; SOTMETRE-LA al Consell Municipal per a la
seva aprovació
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
12.- (09PL15593)
DECLARAR la caducitat, de conformitat amb l’article 92.1 de la Llei
30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, de la tramitació del Pla especial integral i de millora
urbana de la parcel·la amb habitatge unifamiliar aïllat protegit a l’avinguda del
Tibidabo, núms. 44-46, promogut per la Sra. Odila Arens Caldas, atesa
l’existència de motius determinants per a la declaració de caducitat,
fonamentats a l’informe de la Gerència Adjunta d’Urbanisme, que consta a
l’expedient i, a efectes de motivació, s’incorpora a aquest acord; NOTIFICAR
aquest acord als promotors del Pla; i PROCEDIR a l’arxiu de les actuacions.
Districte d'Horta-Guinardó
13.- (11GU25)

APROVAR inicialment, a l'empara de l'article 119.2 del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, el Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació, de la
unitat d’actuació 1 del Pla especial de rehabilitació de Sant Genís dels
Agudells, formulat per Cisa 2011 SLU, propietària del 94,7596% de la
superfície total de l’àmbit reparcel·lable, amb les observacions contingudes a
l’informe de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de 28 d’octubre de
2011 que consta a l’expedient, en els mateixos propis termes que es donen per
reproduïts. SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un mes per
a al·legacions, mitjançant inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província,
en un diari dels de més circulació de la província i al Tauler d’edictes de la
Corporació, amb simultània audiència a les persones interessades pel mateix
termini, amb notificació personal.
Districte de Sant Andreu

14.- (11GU16)

ESTIMAR en part les al·legacions formulades per Sagrera
Residencial, SL, en el tràmit d’informació pública de l’expedient d’ocupació
directa de part de les finques de la seva propietat situades al carrer Berenguer
de Palou, núms. 52-62 i 64-80, en els termes i pels motius que justificadament i
raonadament consten a l’informe de la Direcció de Serveis de Gestió
Urbanística de 14 de novembre 2011, que obra a l’expedient i que es dóna per
reproduït íntegrament. APROVAR definitivament, de conformitat amb
l’establert a l’article 156 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i a l’article 215 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
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d’urbanisme, la necessitat de l’ocupació directa i la relació de béns i drets
afectats destinats a sistemes urbanístics, que implica la declaració d’urgència
de l’ocupació dels béns i drets afectats de les finques situades al carrer de
Berenguer de Palou, núms. 52-62 i 64-80 de Barcelona, incloses als Polígons
d’actuació urbanística núms. 1 i 2 del Pla de millora urbana del Sector Entorn
Sagrera, amb la rectificació d’ofici de les errades materials que consten en
l’informe esmentat de data 10 de novembre de 2011. PUBLICAR aquest acord
al Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de més circulació de la
província, amb notificació als interessats afectats. DONAR-NE compte a la
Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient.
15.- (05GU15)

DESESTIMAR les peticions formulades per la Sra. Josefina
Fernández Conesa, la Sra. Aurora Sardaña Garcia, el Sr. Ramon Fenoy
Manzanera i la Sra. Francisca Hernández Roca en relació amb el pagament
d’indemnitzacions en execució del Projecte de Reparcel·lació de propietari únic
del Polígon d’Actuació Urbanística 1, de la 1era Fase d’execució de la Unitat
d’Actuació B de la Modificació del Pla General Metropolità al Polígon de les
Cases Barates del Bon Pastor, promogut pel Patronat Municipal de l'Habitatge,
aprovat definitivament per acord de la Comissió de Govern, adoptat en sessió
de 5 de juliol de 2006, per les raons que justificadament i motivada consten en
l’informe de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de 26 d’octubre de
2011 obrant a l’expedient i que es dóna per íntegrament reproduït. Segon.NOTIFICAR-HO als interessats amb trasllat de l’informe de resolució de les
seves al·legacions. Tercer.- DONAR-NE compte a la Comissió d’Hàbitat Urbà
i Medi Ambient.
Districte de Sant Martí

16.- (11PL15961)
APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la
Carta Municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana per a l’ajust dels sòls
públics a l’illa delimitada pels carrers de Sancho d’Àvila, de Roc Boronat, dels
Almogàvers i de la Ciutat de Granada, d’iniciativa municipal; 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’Hàbitat Urbà
i Medi Ambient.
17.- (11-OBO-43)
RESOLDRE les al·legacions formulades per les societats Perelló 45,
SA i Promobras H.S.M.3, SL durant el període d’exposició pública del Projecte
d’urbanització de l’àmbit de la UA 5 i entorns de la modificació del Pla
General Metropolità del carrer Perelló del front marítim del Poblenou”, essent
les mateixes estimades parcialment en el sentit dels motius exposats a
l’informe tècnic d’al·legacions emès per la Direcció de Projectes
d’Urbanització i Edificació de Bagur, SA, de 19 d’octubre de 2011, el qual
consta a l’expedient i es dóna per reproduït; APROVAR definitivament
l’esmentat projecte, d’acord amb els articles 89.6 i 119.2 del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de
Catalunya de 2010 i 69.1 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta
Municipal de Barcelona, amb un pressupost d’execució per contracte, per a
coneixement de l’Administració, de 3.527.870,61 euros, l’Impost sobre el valor
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afegit exclòs, amb finançament parcialment (42,70% de l’import) a càrrec de la
comunitat reparcel·latòria de la UA5 de la modificació del Pla General
Metropolità al front marítim del Poblenou, essent la resta (57,30% de l’import)
de finançament municipal, d’acord amb l’informe de 20 d’octubre de 2011 de
Bagur, SA, el qual consta a l’expedient i es dóna per reproduït; PUBLICAR
aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta
Municipal; NOTIFICAR-LO als interessats; i DONAR-NE compte a la
Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient.
b) Mocions

EL SECRETARI GENERAL

Jordi Cases i Pallarès
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