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Ref:CG 38/12 

 

 

 

 ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió celebrada el 

dia 5 de desembre de  2012. 

 

 

 APROVACIÓ de l'acta de la sessió de 28 de novembre de 2012. 

 

 

 

ACORDS DECISORIS 

 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA, RÈGIM INTERIOR, SEGURETAT I 

MOBILITAT 

 

1.- (20124106)  DISPOSAR la despesa del contracte de subministrament que té per 

objecte l’adquisició del material de telecomunicacions per a la Guàrdia Urbana de 

Barcelona següent: 1.000 PDA (Personal Digital Assistant) equipades amb 

bateries, llapis i cordó; 90 impressores equipades amb les seves bateries; 70 Pin 

pads snap on; 1.000 bateries addicionals a les 1.000 que ja vénen incorporades 

amb les PDA; 300 carregadors quàdruples de bateries de PDA; 300 bases de 

connexió de 4 slots per introduir les PDA per a la càrrega de la bateria; 300 Power 

Cord per als carregadors quàdruples de bateries; 500 llapis i cordons, a més dels 

1.000 que ja vénen amb les PDA: 1.000 fundes rugeritzades a mida, que permetin 

la integració del pin pad; 90 bateries addicionals a les 90 que ja vénen amb les 

impressores; 22 carregadors quàdruples per les bateries de les impressores; 90 

bandoleres pel transport de les impressores per un import d'1.294.700,00 euros 

(dels quals 1.070.000,00 euros corresponen al preu net i els restants 224.700,00 

euros a l'IVA al 21%), amb càrrec al pressupost i la partida indicats en aquest 

mateix document. ADJUDICAR el contracte a Telefónica Soluciones de 

Informática y Comunicaciones de España, SAU, NIF A78053147 per haver 

presentat l'oferta amb preu més baix; INADMETRE l’oferta presentada per 

Infobarna, amb NIF A58542861 per no acreditar el compliment dels requisits 

establerts en el plec de clàusules administratives particulars; REQUERIR 

l'adjudicatari perquè comparegui el dia i hora que se li indiqui per 

FORMALITZAR el contracte un cop finalitzat el termini de quinze dies hàbils a 

comptar des de la tramesa de la notificació d'aquesta resolució. ANUL·LAR part 

de l'autorització de despesa (baixa per adjudicació) per un import de 125.300,00 

euros amb càrrec al pressupost i la partida indicats. 

 

2.- (169/2012)  APROVAR el conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de 

Barcelona, la Fundació Catalana Síndrome de Down i la Fundació Privada Abertis 

en el projecte pilot de cooperant viari, i DESIGNAR el Primer Tinent d’Alcalde, 

l’Im. Sr. Joaquim Forn i Chiariello, per a la signatura de l’esmentat conveni, així 

com la de tots els documents que se’n derivin. 
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3.- (20130002)  EXCLOURE, respecte al LOT 3, l’empresa ECA, EMPRESA 

COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN, SAU (amb núm. de NIF 

A08658601) perquè, malgrat s’indicava al sobre que licitaven a aquest lot, no han 

aportat la documentació corresponent; i, respecte al LOT 1, REBUTJAR l’oferta 

de l’Associació Catalana d’Esclerosi Múltiple, J.M. CHARCOT (amb núm. de 

NIF G60001591) en haver presentat l’oferta de forma incomplerta i, per tant, 

EXCLOURE-LA de la licitació; ADJUDICAR de conformitat amb la proposta 

formulada per la Mesa de Contractació, a les empreses indicades a l’Annex I, 

l’Acord Marc amb número de contracte 12002685 que té per objecte establir les 

condicions procedimentals i d’execució per a la realització d’enquestes de 

l’opinió pública i altres serveis anàlegs; DESIGNAR les empreses detallades en 

l’Annex I d’aquesta Resolució, per a què, d’acord amb les necessitats que 

sorgeixin, realitzin els esmentats serveis de conformitat amb el Plec de Clàusules 

Administratives i Tècniques Particulars, aprovats per Acord de la Comissió de 

Govern de 30 de juliol de 2012; NOTIFICAR la present resolució als licitadors i 

PUBLICAR-LA en el perfil de contractant; REQUERIR els adjudicataris per tal 

que en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des de la tramesa de la 

notificació de l’adjudicació als licitadors, sempre que no s’hagués interposat 

recurs especial de contractació o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió, 

compareguin per formalitzar el contracte.  

 

4.- (694/12)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 

la Diputació de Barcelona, per a desenvolupament del seu portal d’entitats de 

conformitat amb la Normativa reguladora dels expedients d'autorització de 

l'atorgament de convenis administratius amb altres administracions públiques i 

institucions; FACULTAR el Sr. Carles Agustí i Hernàndez, Comissionat de 

Participació Ciutadana i Associacionisme de l’Ajuntament de Barcelona per a la 

signatura de l’esmentat conveni. 

 

5.- (1034/12)  ATORGAR la subvenció a Fundació Barcelona Zoo, amb DNI/NIF 

G65522302, per un import de 62.000,00 euros, per a activitats de promoció i 

desenvolupament d'una sostenibilitat ambiental i preservació de les espècies 

d'animals, d'acord amb allò previst en l'article 6.2 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 donada 

l'excepcionalitat que concorre en el projecte; AUTORITZAR, DISPOSAR i 

RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import de 62.000,00 euros, amb 

càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor 

de Fundació Barcelona Zoo, amb NIF G65522302, per a activitats de promoció i 

desenvolupament d'una sostenibilitat ambiental i preservació de les espècies 

d'animals; REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 

sis mesos a comptar des del pagament de la subvenció, presenti la justificació dels 

fons rebuts, així com el balanç econòmic i la memòria de funcionament de 

l'activitat subvencionada. 
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6.- (199/2011)  PRORROGAR el contracte núm. 11001120, que té per objecte l'adopció 

dels tipus mitjançant la conclusió d'un acord marc dels serveis en assessorament 

estratègic, planificació, mediació en les negociacions, compra i gestió dels 

anuncis i de designació de les empreses per a la utilització comuna i contractació 

centralitzada per part de l'Ajuntament de Barcelona, els seus Organismes 

Autònoms i Societats Municipals de l'Ajuntament, pel termini d’1 any a partir del 

24 de desembre de 2012, a favor de les empreses designades Carat España CIF. 

A-28343358, Media Planning Group, CIF. A-78809662 i Zenithmedia SL CIF. B-

81864894, per un import total de 8.450.761,00 euros, (IVA inclòs), desglossat de 

la següent manera: 130.000,00 euros de preu net i 27.300,00 euros d’IVA al 21% 

per a l’exercici 2012, i 6.854.100,00 euros de preu net i 1.439.361,00 euros d’IVA 

al 21% per a l’exercici 2013, d'acord amb la proposta de la Direcció de 

Comunicació i Atenció Ciutadana de 3 de setembre de 2012, i la conformitat dels 

adjudicataris amb 17 d’octubre de 2012, segons la clàusula 5 del plec de clàusules 

administratives particulars del contracte, i supeditat a la disponibilitat de crèdits 

pressupostaris; DECLARAR la improcedència de la revisió de preus, de 

conformitat amb la clàusula 5 del plec de clàusules administratives particulars del 

contracte; DONAR compte d’aquesta resolució a la Comissió de Presidència i 

Règim Interior. 

 

7.-   RESTAR ASSABENTAT del Decret d’Alcaldia pel qual s’aprova, en 

atenció a l’informe de 27 de novembre de 2012 obrant en l’expedient, les 

al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública del projecte de decret 

pel qual es crea la Junta d’Herències i s’estableixen les actuacions administratives 

de la successió intestada a favor de la Generalitat de Catalunya, i de la gestió del 

règim d’autonomia econòmica de les herències intestades en les quals hagi estat 

declarada hereva la Generalitat de Catalunya. 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

8.- (13/2012-CON) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

(Districte d’Horta-Guinardó), l’Institut Municipal de Mercats, i l’Associació 

Esclat amb NIF G08569303, referent al desenvolupament d’accions de promoció i 

difusió del carret de compra elèctric “MERCAR”, de conformitat amb la 

Normativa reguladora dels expedients d’autorització de l’atorgament de convenis 

administratius amb altres administracions públiques i institucions aprovada per 

decret d’Alcaldia de 27 d’abril de 2011. FACULTAR la Regidora del Districte 

d’Horta-Guinardó per la formalització del conveni en document administratiu. 

 

ÀREA D'ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ 

 

9.-   INFORMAR favorablement les actuacions d'inversions relacionades en 

el document de 5 de desembre de 2012. 

 

10.-   APROVAR els criteris, segons document annex, de la tramitació de 

l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (Impost de 

plus vàlua) en els casos de dacions en pagament i execucions hipotecàries i la 

seva compensació mitjançant un fons social. 
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11.- (3-209/2012)  APROVAR l’expedient núm.3-209/2012 de modificacions de crèdit, 

consistent en generació de crèdit per ingressos del pressupost 2012, d’import 

33.159,24 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

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

12112295 i DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació. 

 

12.- (3-210/2012)  APROVAR l’expedient núm.3-210/2012 de modificacions de crèdit, 

consistent en generació de crèdit per ingressos del pressupost 2012, d’import 

690.656,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

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

12112395, DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació. 

 

13.- (3-214/2012)  APROVAR l’expedient núm.3-214/2012 de modificacions de crèdit, 

consistent en generació de crèdit per ingressos del pressupost 2012, d’import 

2.926,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

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

12112595, DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació. 

 

14.- (3-215/2012)  APROVAR l’expedient núm.3-215/2012 de modificacions de crèdit, 

consistent en generació de crèdit per ingressos del pressupost 2012, d’import  

531.636,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

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

12112695 i DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació. 

 

15.- (3-216/2012)  APROVAR l’expedient núm. 3-216/2012 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit del pressupost de 2012, d’import 

1.349.987,34 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 

12112691. 

 

16.- (3-217/2012)  APROVAR l’expedient núm. 3-217/2012 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit del pressupost de 2012, d’import 260.389,06 

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

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 12112791. 

 

17.- (3-219/2012)  APROVAR l’expedient núm. 3-219/2012 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit del pressupost de 2012, d’import  

9.500.000,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 

12112591. 

 

18.- (3-189/2012)  APROVAR l’expedient núm. 3-189/2012 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit del pressupost de 2012, d’import 

4.000.000,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 

12110491. 
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19.- (3-212/2012)  APROVAR l’expedient núm. 3-212/2012 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit del pressupost de 2012, d’import 66.992,19 

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

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 12112391. 

 

20.- (3-213/2012)  APROVAR l’expedient núm. 3-213/2012 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit del pressupost de 2012, d’import 

3.771.579,68 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 

12112491. 

 

21.- (3-220/2012)  APROVAR l’expedient núm. 3-220/2012 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit del pressupost de 2012, d’import 780.924,73 

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

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 12112891. 

 

22.- (2012/456)  ATORGAR la subvenció a Feder Cor d'Horta, c.comercial i me, amb 

DNI/NIF G62734736, per un import de 41.478,80 euros, per a enllumenat de 

Nadal, d'acord amb allò previst en l'article 6.2 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 donada l'excepcionalitat que 

concorre en el projecte. AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER l'obligació 

de la despesa per un import de 41.478,80 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i 

partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de Feder Cor d'Horta, 

c.comercial i me, amb NIF G62734736, per a enllumenat de nadal. REQUERIR 

l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de sis mesos a comptar des 

del pagament de la subvenció, presenti la justificació dels fons rebuts, així com el 

balanç econòmic i la memòria de funcionament de l'activitat subvencionada. 

 

23.- (2012/455)  ATORGAR la subvenció a Associació Comerç i Serveis de Poble Sec, 

amb DNI/NIF G59989327, per un import de 42.477,05 euros, per a enllumenat de 

Nadal, d'acord amb allò previst en l'article 6.2 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 donada l'excepcionalitat que 

concorre en el projecte. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació 

de la despesa per un import de 42.477,05 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i 

partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de Assoc.Comerç i Serveis 

de Poble Sec, amb NIF G59989327, per a enllumenat de Nadal. REQUERIR 

l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de sis mesos a comptar des 

del pagament de la subvenció, presenti la justificació dels fons rebuts, així com el 

balanç econòmic i la memòria de funcionament de l'activitat subvencionada. 

 

24.- (2012/232)  ATORGAR la subvenció a Federació Assoc. Barcelona Centre, amb 

DNI/NIF G59884734, per un import de 63.303,93 euros, per a enllumenat de 

Nadal, d'acord amb allò previst en l'article 6.2 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 donada l'excepcionalitat que 

concorre en el projecte. AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER l'obligació 
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de la despesa per un import de 63.303,93 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i 

partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de Federació Assoc. 

Barcelona Centre, amb NIF G59884734, per a enllumenat de Nadal. REQUERIR 

l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de sis mesos a comptar des 

del pagament de la subvenció, presenti la justificació dels fons rebuts, així com el 

balanç econòmic i la memòria de funcionament de l'activitat subvencionada. 

 

25.- (2012/212)  ATORGAR la subvenció a Sant Antoni Centre Comercial, amb DNI/NIF 

G61360855, per un import de 42.715,62 euros, per a enllumenat de Nadal, d'acord 

amb allò previst en l'article 6.2 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 donada l'excepcionalitat que 

concorre en el projecte. AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER l'obligació 

de la despesa per un import de 42.715,62 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i 

partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de Sant Antoni Centre 

Comercial, amb NIF G61360855, per a enllumenat de Nadal. REQUERIR l'entitat 

beneficiària per tal que, en el termini màxim de sis mesos a comptar des del 

pagament de la subvenció, presenti la justificació dels fons rebuts, així com el 

balanç econòmic i la memòria de funcionament de l'activitat subvencionada. 

 

26.- (2012/237)  ATORGAR Ia subvenció a Assoc. Botiguers Trinxant-Maragall, amb 

DNI/NIF G60688538, per un import de 83.219,44 euros, per a enllumenat de 

Nadal, d'acord amb allò previst en !'article 6.2 de Ia Normativa General 

Reguladora de les Subvencions aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 

2010. DECLARAR Ia no inclusió en convocatòria pública donada 

I'excepcionalitat que concorre en el projecte; AUTORITZAR, DISPOSAR i 

RECONÈIXER l'obligació de Ia despesa per un import de 83.219,44 euros, amb 

càrrec al/s pressupostlos i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor 

d'Assoc. Botiguers Trinxant-Maragall, amb NIF G60688538, per a enllumenat de 

Nadal. REQUERIR l'entitat beneficiaria per tal que, en el termini màxim de sis 

mesos a comptar des del pagament de Ia subvenció, presenti Ia justificació dels 

fons rebuts, així com el balanç econòmic i Ia memòria de funcionament de 

l'activitat subvencionada. 

 

27.- (2012/215)  ATORGAR Ia subvenció a l'Associació Comerciants Eix Model-SO, 

amb DNI/NIF G63009492, per un import de 31.798,80 euros, per a enllumenat de 

Nadal, d'acord amb allò previst en l'article 6.2 de Ia Normativa General 

Reguladora de les Subvencions aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 

2010. DECLARAR Ia no inclusió en convocatòria pública donada 

I'excepcionalitat que concorre en el projecte. AUTORITZAR, DISPOSAR i 

RECONÈIXER l'obligació de Ia despesa per un import de 31.798,80 euros, amb 

càrrec al/s pressupostos i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor 

de l'Associació Comerciants Eix Model-SO, amb NIF G63009492, per a 

enllumenat de Nadal. REQUERIR l'entitat beneficiaria per tal que, en el termini 

màxim de sis mesos a comptar des del pagament de Ia subvenció, presenti Ia 

justificació dels fons rebuts, així com el balanç; econòmic i Ia memòria de 

funcionament de l'activitat subvencionada. 
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28.- (2012/226)  ATORGAR la subvenció a A.Turó Park Comerciants i Veïns BCN, amb 

DNI/NIF G60367323, per un import de 46.836,68 euros, per a enllumenat de 

Nadal, d'acord amb allò previst en l'article 6.2 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 donada l'excepcionalitat que 

concorre en el projecte. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació 

de la despesa per un import de 46.836,68 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i 

partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de A.Turó Park 

Comerciants i Veïns BCN, amb NIF G60367323, per a enllumenat de Nadal. 

REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de sis mesos a 

comptar des del pagament de la subvenció, presenti la justificació dels fons 

rebuts, així com el balanç econòmic i la memòria de funcionament de l'activitat 

subvencionada. 

 

29.- (2012/197)  ATORGAR Ia subvenció a Amics del passeig de Gràcia, amb DNI/NIF 

G58760786, per un import de 49.500,00 euros, per a enllumenat de Nadal, d'acord 

amb allò previst en l'article 6.2 de Ia Normativa General Reguladora de les 

Subvencions aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. 

DECLARAR Ia no inclusió en convocatòria pública donada I'excepcionalitat que 

concorre en el projecte. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació 

de Ia despesa per un import de 49.500,00 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i 

partida/es indicats en aquest mateix document, a favor d'Amics del Passeig de 

Gràcia, amb NIF G58760786, per a enllumenat de Nadal. REQUERIR l'entitat 

beneficiària per tal que, en el termini màxim de sis mesos a comptar des del 

pagament de Ia subvenció, presenti Ia justificació dels fons rebuts, així com el 

balanç econòmic i Ia memòria de funcionament de l'activitat subvencionada. 

 

30.- (2012/203)  ATORGAR Ia subvenció a Asoc. d'amics, veïns i comerc. de la R., amb 

DNI/NIF G58129974, per un import de 38.623,20 euros, per a enllumenat de 

Nadal, d'acord amb allò previst en !'article 6.2 de Ia Normativa General 

Reguladora de les Subvencions aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 

2010. DECLARAR Ia no inclusió en convocatòria pública donada 

I'excepcionalitat que concorre en el projecte. AUTORITZAR, DISPOSAR i 

RECONÈIXER l'obligació de Ia despesa per un import de 38.623,20 euros, amb 

càrrec als pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor 

de l'Asoc. d'amics, veïns i comerc. de la R., amb NIF G58129974, per a 

enllumenat de Nadal. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini 

màxim de sis mesos a comptar des del pagament de Ia subvenció, presenti Ia 

justificació dels fons rebuts, així com el balanç econòmic i Ia memòria de 

funcionament de l'activitat subvencionada. 

 

31.- (2012/239)  ATORGAR la subvenció a a. Emp. Com i prof. Diagonal centre, amb 

DNI/NIF G65443525,  per un import de 30.564,00 euros, per a enllumenat de 

Nadal, d'acord amb allò previst en l'article 6.2 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 donada l'excepcionalitat que 

concorre en el projecte. AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER l'obligació 

de la despesa  per un import  de 30.564,00 euros, amb càrrec als pressupostos i 
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partides indicats en aquest mateix document de A, Emp, Com i Prof Diagonal 

centre, amb NIF G65443525,  per a enllumenat  de Nadal. REQUERIR l'entitat 

beneficiaria  per tal que, en el termini màxim  de sis mesos a comptar  des del 

pagament  de la subvenció,  presenti la justificació  dels fons rebuts,  així com el 

balanç; econòmic i la memòria  de funcionament de l'activitat subvencionada.  

 

32.- (2012/191)  APROVAR el conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 

l'Associació Moda Barcelona, amb NIF G61118220, per a promoure i recolzar la 

celebració de la Barcelona Bridal Week, de conformitat amb la normativa 

reguladora dels expedients d'autorització de l'atorgament de convenis 

administratius amb altres administracions públiques i institucions, aprovada per 

decret d'alcaldia el 27 d'abril de 2011; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa 

per un import de 90.000,00 euros amb càrrec al pressupost i partida indicats en 

aquest mateix document, a favor de Moda Barcelona, amb NIF G61118220, per a 

conveni Bridal Week; FACULTAR la Segona Tinent d'Alcalde, Sònia Recasens i 

Alsina, per a la signatura del conveni; DECLARAR la no inclusió en convocatòria 

pública donada la excepcionalitat que concorre en el projecte i requerir a l'entitat 

beneficiària per tal que, en el termini màxim de  6 mesos a partir del pagament de 

la subvenció, tres mesos des de la finalització de l'activitat, presenti el balanç 

econòmic i la memòria de funcionament d'aquesta i justificació dels fons rebuts. 

 

34.-   MODIFICAR l’acord de la Comissió de Govern de data 11 de gener de 

2012 en virtut del qual es va vendre directament a la cooperativa Llar Unió 

Catalònia SCCL, en les condicions i termes que figuren en l’Acord Marc subscrit 

el 22 de gener de 2007, entre la Corporació municipal i la Unió General de 

Treballadors de Catalunya (UGT) i el Protocol formalitzat el 2 de maig de 2011 

entre l’Ajuntament de Barcelona i la cooperativa Llar Unió Catalònia SCCL, la 

finca de propietat municipal situada en el carrer Les Torres núm. 5-7- carrer Nou 

Barris núm. 1, per a la construcció d’habitatges de protecció oficial en règim 

general destinats a la venda als cooperativistes, llevat un pis que anirà destinat a 

reallotjament d’una afectada urbanística de l’àmbit on s’ubica la finca, pel preu 

que resulti de l’aplicació d’un mòdul de 388,10.- € per metre quadrats del sostre 

resultant de la llicència d’obres, més l’IVA, en el sentit de, apreciada l’existència 

d’errada material en la configuració física de la finca per manca de xarxa de 

col.lectors, que impedeix la seva consideració com a finca urbanitzada, compensar 

part del preu de compravenda referit, per l’import de 634.329,42.- €, més IVA, 

valor de les obres a efectuar, compensació que s’aplicarà proporcionalment en els 

tres terminis de pagament del preu; i MANTENIR inalterable la resta de les 

condicions de venda previstes en l’acord de la Comissió de Govern de data 11 de 

gener de 2012. 

 

35.- (22735)  ACCEPTAR la cessió gratuïta i obligatòria de caràcter urbanístic, lliure 

d’arrendataris i ocupants, de la finca situada l’interior de l’illa delimitada pels 

carrers Consell de Cent, Diputació, Viladomat i Calàbria (finca 28147 del 

Registre de la Propietat núm. 16 de Barcelona), i del local situat al carrer Calabria 

núm. 124 (finca 20021 del Registre de la Propietat núm. 16 de Barcelona, 

propietat de la ProEixample SA (NIF A-61139762, amb domicili social al carrer 

de València núm. 307, 1r 2a), destinades als Jardins de Paula Montal i el seu 
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accés, respectivament; i SOL·LICITAR al Registrador del Registre de la Propietat 

núm. 16 de Barcelona la inscripció a favor del Municipi de Barcelona de la 

referida cessió, instrumentalitzada en escriptura autoritzada el 12 de novembre de 

2012 per la Notària de Barcelona Sra. Immaculada Domper Crespo. 

 

36.-   ASSUMIR per subrogació la posició de la societat municipal Barcelona 

d’Infraestructures Municipals,SA en el contracte subscrit el 10 de març de 2005 

amb la societat Marina Premià, SL (actualment Marina Port Fòrum, SL) relatiu al 

dret d’ús de la zona d’ombres i instal·lacions situades dins del Port Fòrum de Sant 

Adrià del Besòs, i en la seva virtut MODIFICAR-LO en aplicació de l’article 59 

del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 

aplicable en virtut de la disposició transitòria primera del real decret legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 

del Sector Públic, en el sentit de fraccionar el pagament del preu corresponent a 

l’anualitat de 2010 per import de 240.000 euros en quatre anualitats a comptar des 

de l’any 2012 fins a l’any 2015 inclòs, a satisfer el dia 28 de desembre de cada 

any, amb l’increment resultant d’aplicar l’interès legal del diner, i 

FORMALITZAR la modificació del contracte en document administratiu. 

 

37.- (2012/255)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 

Circuits de Catalunya, SL, amb NIF B08282626, per a Ia col·laboració en l'àmbit 

de la promoció del món del motor, projecció de la marca Barcelona i la promoció 

econòmica al voltant del circuit de Catalunya, de conformitat amb la normativa 

reguladora dels expedients d'autorització de l'atorgament de convenis 

administratius amb altres administracions públiques i institucions aprovada per 

decret d'alcaldia el 27 d'abril de 2011. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa 

per un import de 4.000.000,00 euros amb càrrec al pressupost i partida indicats en 

aquest mateix document, a favor de Circuits de Catalunya, SL, amb NIF 

B08282626, per a conveni circuit de Catalunya. FACULTAR la segona tinent 

d'alcalde, Sònia Recasens i Alsina, per a la signatura del conveni. DECLARAR la 

no inclusió en convocatòria pública donada l'excepcionalitat que concorre en el 

projecte. REQUERIR a l'entitat beneficiaria per tal que, en el termini màxim de 

sis mesos a partir del pagament de ia subvenció, presenti el balanç econòmic i la 

memòria de funcionament d'aquesta i justificació dels fons rebuts. 

 

38.- (2012/258)  RESTAR ASSABENTADA de la subscripció del Protocol entre 

l'Ajuntament de Barcelona i el Col·legi d'Economistes de Catalunya en el marc 

del projecte d'aplicació de les normes SEC95 en els pressupostos de les 

administracions locals. 

 

 

ÀREA D'HÀBITAT URBÀ 

 

39.- (20110002)  PRORROGAR fins al 30 de juny de 2013 per raons d'interès públic i 

atesa la conformitat del contractista, el termini de vigència del contracte núm. 

11001260 que té per objecte el manteniment de les escales mecàniques i ascensors 

Lot B 2011-12  aprovat per Decret d’Alcaldia, de 17 de març de 2011, de 

conformitat amb l’assenyalat a l’article 202 de la Llei 30/2007 de Contractes del 
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Sector Públic i d’acord amb el que s’especifica a la clàusula 3 del Plec de 

clàusules administratives particulars de l’esmentat contracte. AMPLIAR 

l'autorització de despesa per un import de 198.920,95 euros amb càrrec al 

Pressupost i Partida indicada en el document comptable; i DISPOSAR-LA a favor 

de Kone Elevadores, SA, NIF A28791069. DECLARAR la improcedència de la 

revisió de preus d'acord amb la justificació que consta en el plec de clàusules 

administratives particulars. REQUERIR l’adjudicatari perquè en el termini màxim 

de quinze dies hàbils, a partir de la data de recepció d’aquesta resolució, 

constitueixi garantia definitiva complementaria per un import de 8.219,87 euros i 

COMPAREGUI per formalitzar la modificació del contracte a les dependències 

Hàbitat Urbà, Torrent de l’Olla, núms. 218-220, 4ª planta. DONAR compte 

d'aquesta resolució a la Comissió Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 

 

40.- (01732009)  PRORROGAR per raons d'interès públic el termini de vigència del 

contracte relatiu als serveis de suport, assistència tècnica i assessorament en el 

seguiment, control d’execució i recepció de les actuacions incloses en el 

Programa d’Inversions Municipals a la Direcció de Serveis d’Inversions, al 

Comitè i la Comissió d’Obres i Mobilitat fins al 31 de desembre de 2013, d'acord 

amb el que estableix la clàusula 3 del 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 (LCSP) (article 279 de la LCSP vigent en el moment 

de la licitació). AMPLIAR l'autorització i disposició de despesa del contracte 

núm. 09003588 en concepte de pròrroga per un import de 607.349,82 euros amb 

càrrec al pressupost i partida indicades en el document comptable. DISPOSAR-

LA a favor de l'empresa GECSA, SA - GPO, SA - UTE n.7, NIF U65289597. 

REQUERIR l'adjudicatari perquè en el termini màxim de quinze dies hàbils, a 

partir de la data de recepció de la notificació d'aquesta resolució, constitueixi la 

garantia definitiva complementària per un import de 25.097,10 euros i 

COMPAREGUI per formalitzar la modificació del contracte. DONAR compte 

d'aquesta resolució a la Comissió d'Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 

 

41.- (201/2012)  APROVAR l’encomanda de gestió de l’Ajuntament de Barcelona a 

Barcelona Regional per a la redacció del projecte executiu per obrir un nou accés 

al Parc de la Ciutadella des del carrer Wellington. AUTORITZAR, DISPOSAR i 

RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import de 266.200,00 euros (IVA 

inclòs) amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en el document 

comptable, a favor de Barcelona Regional. Agència Desenvolupament Urbà, amb 

NIF A60453271, per fer front a l’esmentada encomanda de gestió. FACULTAR 

el Gerent d’Hàbitat Urbà per la formalització de l’encomanda de gestió i per 

l'aprovació dels documents comptables que se'n derivin. 

 

42.- (127/2012)  APROVAR l’addenda a l’encomanda de gestió de l’Ajuntament de 

Barcelona a Barcelona Regional, aprovada per Comissió de Govern el 3 d’octubre 

de 2012. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ de la 

despesa per un import de 400.000,00 euros (IVA inclòs) amb càrrec al/s 

pressupost/os i partida/es indicats en el document comptable, a favor de Barcelona 

Regional. Agència Desenvolupament Urbà, amb NIF A60453271, per fer front a 
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l’esmentada addenda. FACULTAR el Tercer Tinent d’Alcalde, Im. Sr. Antoni 

Vives i Tomàs per la formalització de l’addenda a l’encomanda de gestió de 

l’Ajuntament de Barcelona a Barcelona Regional, aprovada per Comissió de 

Govern el 3 d’octubre de 2012 i per a l'aprovació dels documents comptables que 

se'n derivin. 

 

43.- (188/2012)  APROVAR l’encomanda de gestió de l’Ajuntament de Barcelona a 

Barcelona Regional per l’organització de la trobada de l’Associació Internacional 

de Ciutats i Pobles: “Transformant Ports, canviant Ciutats” que se celebrarà a 

Barcelona els dies 13 i 14 de desembre de 2012. AUTORITZAR, DISPOSAR i 

RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import de 54.450,00 euros (IVA 

inclòs) amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en el document 

comptable, a favor de Barcelona Regional. Agència Desenvolupament Urbà, amb 

NIF A60453271, per fer front a l’esmentada encomanda de gestió. FACULTAR 

el Gerent d’Hàbitat Urbà per la formalització de l’encomanda de gestió i per 

l'aprovació dels documents comptables que se'n derivin. 

 

 

ÀREA DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS 

 

44.- (205809)  ACCEPTAR la renúncia unilateral del contractista a la revisió de preus 

que afecta a partir de l’1 de gener de 2012, i que suposa un estalvi per a 

l’Ajuntament de Barcelona de 5.650,26 euros, IVA exempt, manifestada 

mitjançant compareixença de 27 de febrer de 2012, respecte a l’import 

corresponent a la revisió de preus de 16.794,42 euros, IVA exempt; APROVAR la 

revisió de preus, d’acord amb la clàusula 8 del plec de clàusules administratives 

particulars regulador del contracte 09001962, que té per objecte la gestió dels 

Habitatges d’Inclusió adreçats a persones sense sostre o en situació d’exclusió 

social greu corresponent a la Zona A (c/  Cendra: 2 habitatges, Pg. Torres i Bages: 

2 habitatges, c/ Valldonzella: 1 habitatge, c/ Sant Rafael: 1 habitatge, c/ Sant 

Oleguer: 1 habitatge i c/ Santa Elena: 1 habitatge), per import d’11.144,16 euros, 

IVA exempt, establint que el preu mes/habitatge és de 1.928,36 euros, IVA 

exempt, d’acord amb l’informe del Director de Serveis de Família i Serveis 

Socials juntament amb la Cap i el Tècnic del Departament d’Atenció a Persones 

Vulnerables, de 26 d’octubre de 2012; AUTORITZAR I DISPOSAR a favor d’ 

ATRA ASSOCIACIÓ, amb CIF G-58219874, la despesa d’11.144,16 euros, IVA 

exempt, amb càrrec a la partida 23152.22731.0201 del pressupost de l’exercici 

2012. 

 

45.- (205809)  ACCEPTAR la renúncia unilateral del contractista a la revisió de preus 

que afecta a partir de l’1 de gener de 2012, i que suposa un estalvi per a 

l’Ajuntament de Barcelona de 5.587,01 euros, sense IVA, manifestada mitjançant 

compareixença de 17 de febrer de 2012, respecte a l’import corresponent a la 

revisió de preus de 16.606,42 euros, sense IVA; APROVAR la revisió de preus, 

d’acord amb la clàusula 8 del plec de clàusules administratives particulars 

regulador del contracte 09001963, que té per objecte la gestió dels Habitatges 

d’Inclusió adreçats a persones sense sostre o en situació d’exclusió social greu 

corresponent a la Zona B (Via Favència: 3 habitatges, c/ Marina: 1 habitatge; c/ 
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Pere IV: 1 habitatge, c/ Catasús: 1 habitatge, c/ Viladrosa: 1 habitatge i Pg. 

Verneda: 1 habitatge), per import de 12.121,35 euros, amb IVA (11.019,41 euros 

preu net i 1.101,94 euros d’IVA al tipus del 10%), establint que el preu unitari 

sense IVA d’habitatge/mes és de 2.080,11 euros, d’acord amb l’informe del 

Director de Serveis de Família i Serveis Socials juntament amb la Cap i el Tècnic 

del Departament d’Atenció a Persones Vulnerables, de 29 d’octubre de 2012; 

AUTORITZAR I DISPOSAR a favor de Progess Projectes i Gestió de Serveis 

Socials, SL, amb CIF B-59960526, la despesa de 12.121,35 euros, amb IVA 

(11.019,41 euros preu net i 1.101,94 euros d’IVA al tipus del 10%), amb càrrec a 

la partida 23152.22731.0201 del pressupost de l’exercici 2012. 

 

46.- (200211)  PRORROGAR, a l’empara dels articles 23.2 i 278 del Text refós de la 

Llei de Contractes del Sector Públic, el contracte número 10003923, que té per 

objecte la gestió de l’equipament integral Poble Sec que oferirà Centre de Dia, 

Servei d’higiene i Servei d’alimentació per a persones sense sostre, de conformitat 

amb les motivacions de l’informe del Director de Serveis de Família i Serveis 

Socials juntament amb la Cap i el Tècnic del Departament d’Atenció a Persones 

Vulnerables, de 25 d’octubre de 2012, adjudicat a l’empresa Progess, Projectes i 

Gestió de Serveis Socials, SL, amb CIF B- 59960526, pel període comprès entre 

l’1 de gener de 2013 i el 31 d’octubre de 2014, i per un import total 

d'1.361.142,80 € IVA inclòs (1.237.402,55 € de pressupost net i 123.740,25 € en 

concepte d’IVA al 10%) distribuïts de la següent manera: 742.504,97€ 

(675.004,52€ de base imposable i 67.500,45€ d’IVA al tipus del 10%) del 

pressupost de 2013 i 618.637,83€ (562.398,03€ de base imposable i 56.239,80€ 

d’IVA al 10%) amb càrrec al pressupost de 2014, ambdós de la partida 0201 

23141 22731, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient. 

AUTORITZAR I DISPOSAR, a favor de Progess, Projectes i Gestió de Serveis 

Socials, SL,  la despesa d'1.361.142,80 € IVA inclòs (1.237.402,55 € de 

pressupost net i 123.740,25 € en concepte d’IVA al 10%)  distribuïts de la següent 

manera: 742.504,97€ (675.004,52€ de base imposable i 67.500,45€ d’IVA al tipus 

del 10%) del pressupost de 2013 i 618.637,83€ (562.398,03€ de base imposable i 

56.239,80€ d’IVA al 10%) amb càrrec al pressupost de 2014, ambdós de la 

partida 0201 23141 22731,  condicionat a l’existència de crèdit adequat i 

suficient. REQUERIR l’adjudicatari per que dins el termini màxim de deu dies 

hàbils des del següent al de la notificació d’aquesta resolució, es personi a les 

dependències del Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de Qualitat de Vida, 

Igualtat i Esports (passeig de Sant Joan, 75) per a la formalització del contracte. 

 

47.- (20120522)  EXCLOURE, d’acord amb l’article 82 del Reglament general de la Llei 

de Contractes de les Administracions Públiques, la proposició presentada per 

Serveis a les Persones Encís, SCCL, amb NIF F60137411 ja que, no ha acreditat 

la solvència requerida a l’apartat tercer, punt dos, de la clàusula 6 del plec de 

clàusules administratives particulars: “disposar d’experiència tècnica mínima 

durant els tres darrers anys en la gestió de serveis socials d’allotjament temporal 

adreçats específicament a població en situació d’exclusió social, amb una 

capacitat mínima de 25 places”. EXCLOURE, d’acord amb l’article 82 del 

Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, la 

proposició presentada per l’entitat Fundació Privada Resilis, amb NIF 
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G17925215, ja que no ha acreditat la solvència requerida a l’apartat tercer, punt 

tres, de la clàusula 6 del plec de clàusules administratives particulars: “Disposar 

d’experiència tècnica durant els dos darrers anys en la gestió de serveis de 

mediació comunitària i en comunitats de veïns”. ADJUDICAR el contracte núm. 

12003473 que té per objecte la gestió d’un Centre d'Allotjament Familiar adreçat 

a famílies vulnerables afectades per la pèrdua o manca d’habitatge i/o en situació 

d’exclusió social del Departament d’atenció a persones vulnerables de la Direcció 

de Serveis de Família i Serveis Socials, a Progess, Projectes i Gestió de Serveis 

Socials, SL, amb NIF núm. B59960526, a partir del 15 de desembre de 2012 o del 

següent al de la formalització del contracte si és posterior, fins el 30 de novembre 

de 2014, per un pressupost de 456.273,28 euros (414.793,89 euros pressupost net i 

41.479,39 euros en concepte d'impost sobre el Valor Afegit al tipus del 10%), dels 

quals 9.577,74 euros corresponen a l’exercici de 2012, 233.058,55 euros l’any 

2013 i 213.636,99 l’any 2014, en ésser l’oferta econòmicament més avantatjosa, 

amb preferència a la resta de licitadors segons motivació que consta a l’Acta de 

20 de novembre de 2012, de conformitat amb la proposta de la mesa de 

contractació. 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 Qualitat de Vida, Igualtat i Esports (Pg. Sant Joan, núm. 75, 9è) 

per a la formalització del contracte, advertint-lo que de no complir aquest requisit, 

l’Administració podrà declarar-lo resolt. PUBLICAR l’adjudicació del contracte i 

la seva formalització en el perfil del contractant i aquesta última, a més a més, en 

el Butlletí Oficial de la Província en un termini no superior a 48 dies a comptar 

des de la data en la qual hagi estat acordada. NOTIFICAR-HO als interessats en 

aquest procediment. DONAR compte a la Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, 

Joventut i Esports. 

 

48.- (20120683)  ACCEPTAR la cessió a l’Ajuntament de Barcelona de l’edifici situat al 

carrer Cardenal Casañas número 6, propietat de l’Orde Hospitalari de Sant Joan 

de Déu, amb NIF R0800035H, sense cap aportació econòmica, fins a data 15 de 

març de 2013 i a partir de la data en que es faci efectiva la cessió d’ús per 

procedir a l’obertura d’un espai d’acolliment nocturn per a persones sense sostre. 

FORMALITZAR l’acord de cessió de l’edifici situat al carrer Cardenal Casañas 

número 6, propietat de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. FACULTAR el 

Gerent de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, la signatura de l’esmentat acord, 

així com la de tots aquells documents que se’n derivin del mateix i si s’escau. 

 

49.- (20120611)  APROVAR l’annex 1 entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació 

Catalana de Solidaritat i Ajuda als Refugiats (ACSAR), amb CIF G-08919912, 

per a l’execució del projecte “Assessorament i defensa jurídica dels sol·licitants 

d’asil i refugi i programes d’inserció social i laboral per estrangers”, en el marc 

del Servei d’Atenció a Estrangers, Immigrants i Refugiats (SAIER), que concreta 

allò establert al Conveni Marc signat el 23 d’octubre de 2012 entre l’Ajuntament 

de Barcelona, l’Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda als Refugiats 

(ACSAR), l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB), l’Associació per 
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l’Orientació, Formació i Inserció (CITE), l’Associació d’Ajuda Mútua 

d’Immigrants a Catalunya (AMIC) i el Centre de Normalització Lingüística de 

Barcelona (CNL) per a l’atenció a persones immigrants estrangeres, i 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 50.553,98 euros. DECLARAR la no inclusió en convocatòria pública per 

raons d’interès públic justificades en els informes que consten en l’expedient. 

AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 50.553,98 euros, equivalent al 

53,37% del cost total del projecte, amb càrrec a la partida econòmica 0201 23106 

48903, del pressupost de 2012. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un 

termini no superior als tres mesos, a comptar des de la data de finalització de 

l’activitat o projecte subvencionat, presenti la justificació de l’aplicació dels fons 

rebuts, de conformitat amb l’acord setè del conveni. FACULTAR la Ima. Sra. 

Maite Fandos Payà, Regidora de l’Àrea Qualitat de Vida, Igualtat i Esports i 

quarta Tinenta d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, la signatura de l’esmentat 

Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin i, si s’escau, la 

pròrroga del mateix. 

 

50.- (20120613)  APROVAR l’annex 2 entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació 

d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC), amb CIF G-60267580, per a 

l’execució del projecte “Serveis de l’AMIC al SAIER”, en el marc del Servei 

d’Atenció a Estrangers, Immigrants i Refugiats (SAIER), que concreta allò 

establert al Conveni Marc signat el 23 d’octubre de 2012 entre l’Ajuntament de 

Barcelona, l’Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda als Refugiats (ACSAR), 

l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB), l’Associació per 

l’Orientació, Formació i Inserció (CITE), l’Associació d’Ajuda Mútua 

d’Immigrants a Catalunya (AMIC) i el Centre de Normalització Lingüística de 

Barcelona (CNL) per a l’atenció a persones immigrants estrangeres, i 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 112.887,26 euros; DECLARAR la no inclusió en convocatòria pública per 

raons d’interès públic justificades en els informes que consten en l’expedient; 

AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 112.887,26 euros, equivalent al 

57,49% del cost total del projecte, amb càrrec a la partida econòmica 0201 23106 

48903, del pressupost de 2012; REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un 

termini no superior als tres mesos, a comptar des de la data de finalització de 

l’activitat o projecte subvencionat, presenti la justificació de l’aplicació dels fons 

rebuts, de conformitat amb l’acord setè del conveni; FACULTAR la Ima. Sra. 

Maite Fandos Payà, Regidora de l’Àrea Qualitat de Vida, Igualtat i Esports i 

quarta Tinenta d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, la signatura de l’esmentat 

conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin i, si s’escau, la 

pròrroga del mateix. 

 

51.- (20120612)  APROVAR l’annex 3 entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació per 

l’Orientació, Formació i Inserció dels Treballadors Estrangers (CITE), amb CIF 

G-58540428, per a l’execució del projecte “Assessorament legal a persones 
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estrangeres SAIER”, en el marc del Servei d’Atenció a Estrangers, Immigrants i 

Refugiats (SAIER), que concreta allò establert al Conveni Marc signat el 23 

d’octubre de 2012 entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació Catalana de 

Solidaritat i Ajuda als Refugiats (ACSAR), l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 

Barcelona (ICAB), l’Associació per l’Orientació, Formació i Inserció (CITE), 

l’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC) i el Centre de 

Normalització Lingüística de Barcelona (CNL) per a l’atenció a persones 

immigrants estrangeres, i 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 153.824,11 euros; DECLARAR la 

no inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic justificades en els 

informes que consten en l’expedient; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 

153.824,11 euros, equivalent al 90,86% del cost total del projecte, amb càrrec a la 

partida econòmica 0201 23106 48903, del pressupost de 2012; REQUERIR 

l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior als tres mesos, a 

comptar des de la data de finalització de l’activitat o projecte subvencionat, 

presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb l’acord 

setè del conveni; FACULTAR la Ima. Sra. Maite Fandos Payà, Regidora de 

l’Àrea Qualitat de Vida, Igualtat i Esports i quarta Tinenta d’Alcalde de 

l’Ajuntament de Barcelona, la signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots 

aquells documents que se’n derivin i, si s’escau, la pròrroga del mateix. 

 

52.- (20120647)  AUTORITZAR la despesa de 229.191,00 euros, dels quals 189.414,05 

euros són pressupost net i 39.776,95 euros són en concepte d’impost sobre el 

valor afegit, amb càrrec al pressupost i partida 489.03 232.30 02.01, l’any 2012 

per import de 177.617,00 euros, dels quals 146.790,91 euros són pressupost net i 

30.826,09 euros són en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21% i 

l’any 2013 per import de 51.574,00 euros, dels quals 42.623,14 euros són 

pressupost net i 8.950,86 euros són en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al 

tipus del 21%, subordinat al crèdit que per a aquest exercici autoritzin els 

pressupostos municipals, per a fer front a les despeses de pagament d’ajudes per 

gestionar el programa “Vacaciones para mayores” derivada del conveni signat el 

30 de novembre de 1990 entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Instituto de Mayores 

y Servicios Sociales, que aniran destinades a les persones que reuneixin els 

requisits establerts a la clàusula primera del conveni; DISPOSAR a favor de 

Viajes Iberia, SA, Viajes Barceló, SL y Viajes Halcón, SA, Unión Temporal de 

Empresas Ley 26 de Mayo 1982 núm. 18/82 (comercialment denominada UTE 

Mundosenior), amb NIF núm. U57710402, entitat adjudicatària dels serveis 

d’organització, gestió i execució de l’esmentat programa de vacances; 

NOTIFICAR a l’entitat interessada per al seu coneixement. 

 

53.- (20120576)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Confederació 

Sindical Comissió Obrera Nacional de Catalunya, amb NIF G08496606, per al 

desenvolupament de diverses accions i el suport als diferents espais de 

participació en l’àmbit del benestar social amb un cost total d’execució de 

65.000,00 euros, que formalitza l’atorgament d’una subvenció mitjançant 

concessió directa i amb caràcter excepcional de conformitat amb els articles 
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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 

32.500,00 €. 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 de 32.500,00 €, amb càrrec a la partida 

0201 230.14 489.03 de l’exercici del 2012, equivalent al 50,00 % del cost total del 

projecte. FACULTAR la Ima. Sra. Quarta Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de 

Barcelona i regidora de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, per a la signatura de 

l’esmentat conveni. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un termini no 

superior als tres mesos, a comptar des de la finalització del projecte, presenti la 

justificació de l’aplicació dels fons rebuts d’acord amb els annexos que s’aproven. 

NOTIFICAR a l’entitat interessada per al seu coneixement. 

 

54.- (20120541)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Unió 

d’Entitats de la Marina,  amb NIF G58441189, per impulsar l’acció comunitària al 

barri, amb un cost total 12.890,52 euros, que formalitza l’atorgament d’una 

subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional de conformitat 

amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de les subvencions, per un 

import de 6.000 euros. DECLARAR la no inclusió en convocatòria pública per 

raons d’interès públic justificades en el informe justificatiu emès per la Cap de 

Departament de Participació social en data 1 d’octubre de 2012. AUTORITZAR i 

DISPOSAR la despesa de 6.000 euros, amb càrrec a la partida 0201. 489.03 

231.03   de l’exercici del 2012, equivalent al 46,55% del cost total del projecte. A 

més  l’entitat rep una aportació de 4.000 euros per part del districte de Sants 

Montjuïc. Per tant, l’aportació municipal total és de 10.000 euros, que equival a 

una 77,58% del projecte. FACULTAR la Ima. Sra. Maite Fandos Payà, Regidora 

de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports i quarta Tinenta d’Alcalde de 

l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura del conveni, així com de tots els 

documents que se’n derivin i, si s’escau, la seva pròrroga. REQUERIR l’entitat 

beneficiària per tal que en un termini no superior als sis mesos, a comptar des de 

la data de la transferència rebuda o tres mesos a comptar des de la finalització de 

l’activitat realitzada, presenti la justificació corresponent. NOTIFICAR a l’entitat 

interessada per al seu coneixement. 

 

55.- (20120506)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Federació 

d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB)  amb NIF G08508186, 

per a l’execució del projecte d’habitatges d’inclusió social, amb un cost total 

d’execució de 120.000,00 euros, que formalitza l’atorgament d’una subvenció 

mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional de conformitat amb els 

articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de les subvencions, per un 

import de 60.000,00 €. DECLARAR la no inclusió en convocatòria pública per 

raons d’interès públic justificades en el informe que consten en l’expedient, emès 

pel Director de Serveis de Família i Serveis Socials en data 3 d’octubre de 2012. 

AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 60.000,00 €, equivalent al 50% del 

cost total del projecte, amb càrrec a la partida 0201 48903 23152  del pressupost 

del 2012. FACULTAR la Ima. Sra. Maite Fandos Payà Regidora de l’Àrea de 
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Qualitat de Vida, Igualtat i Esports i quarta Tinenta d’Alcalde de l’Ajuntament de 

Barcelona, per a la signatura del conveni, així com de tots els documents que se’n 

derivin i, si s’escau, la seva pròrroga. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que 

en un termini no superior als sis mesos, a comptar des de la data de la 

transferència rebuda o tres mesos a comptar des de la finalització de l’activitat 

realitzada, presenti la justificació corresponent. NOTIFICAR a l’entitat 

interessada per al seu coneixement. 

 

56.- (20120371)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’entitat Càritas 

Diocesana de Barcelona, amb CIF R-0800314G, per a l’execució del projecte 

“Programa de formació i inserció socio laboral per a immigrants de Càritas 

Diocesana a la ciutat de Barcelona”, 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 89.834,75 euros. 

DECLARAR la no inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic 

justificades en els informes que consten en l’expedient. AUTORITZAR i 

DISPOSAR la despesa de 89.834,75 euros, equivalent al 45,11% del cost total del 

projecte amb càrrec a la partida econòmica 0201 48903 23161 del pressupost de 

2012. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior als 

tres mesos, a comptar des de la data de finalització de l’activitat o projecte 

subvencionat, presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts, de 

conformitat amb l’acord cinquè del conveni. NOTIFICAR aquesta Resolució als 

interessats. 

 

57.- (20120558)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Hospital de 

Sant Joan de Déu, amb NIF R5800645-C, per a l’execució del projecte anomenat 

“Hospital Amic”, per a la promoció i defensa dels drets humans dels infants  i el 

desenvolupament de la Carta Europea de Drets dels Nens/Nenes hospitalitzats, 

amb un cost total d’execució de 372.038,00 euros,  que formalitza l’atorgament 

d’una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional de 

conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

General de Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de les 

subvencions, per un import de 57.230 euros. DECLARAR la no inclusió en 

convocatòria pública per raons d’interès públic justificades en el informe 

justificatiu emès pel Directors de la Direcció de Drets Civils, en data 17 d’octubre 

de 2012. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 57.230 euros, amb càrrec a 

la partida 02.01 489.03 232.50  de l’exercici del 2012, equivalent al 15,38% del 

cost total del projecte. FACULTAR la Regidora de Dona i Drets Civils per a la 

signatura de l’esmentat conveni. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en 

un termini no superior als sis mesos, a comptar des de la data de la transferència 

rebuda o tres mesos a comptar des de la finalització de l’activitat realitzada, 

presenti la justificació corresponent. NOTIFICAR a l’entitat interessada per al seu 

coneixement. 

 

58.- (20120469)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació 

Pere Closa amb NIF G61645115, per a l’execució del projecte socioeducatiu 

dirigit a persones gitanes, amb un cost total d’execució de 49.546,97 euros, que 
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formalitza l’atorgament d’una subvenció mitjançant concessió directa i amb 

caràcter excepcional de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 de la normativa 

general reguladora de les subvencions, per un import de 20.800,00 euros. 

DECLARAR la no inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic 

justificades en el informe que consten en l’expedient, emès pel cap de 

departament de Participació Social de 10 de setembre de 2012. AUTORITZAR i 

DISPOSAR la despesa de 20.800,00 euros, equivalent al 41,98% del cost total del 

projecte, 4.000,00 euros amb càrrec a la partida 0201 48903 23014 i 16.800,00 

euros amb càrrec a la partida 0201 48903 23250 del pressupost del 2012. 

FACULTAR la Ima. Sra. Francina Vila i Valls, regidora de Dona i Drets Civils de 

l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura del conveni, així com de tots els 

documents que se’n derivin i si s’escau, la seva pròrroga. REQUERIR l’entitat 

beneficiària per tal que en un termini no superior als sis mesos, a comptar des de 

la data de la transferència rebuda o tres mesos a comptar des de la finalització de 

l’activitat realitzada presenti la justificació corresponent. NOTIFICAR a l’entitat 

interessada per al seu coneixement. 

 

59.- (20120084)  DESISTIR de conformitat amb l’article 155 TRLCSP, del procediment 

obert que té per objecte la gestió de l’equipament integral Nou Barris: servei 

d’acolliment diürn i servei d’acolliment residencial nocturn de primera acollida 

per a persones sense sostre per a la seva inserció social, ubicat al carrer Marie 

Curie número 20 de Barcelona, per un pressupost de licitació de 2.401.871,48 

euros, IVA inclòs, per una infracció de les normes de preparació del contracte, 

atès l’existència d’una sèrie d’errors no esmenables en el model de proposició 

econòmica (annex 3) que han produït diferents interpretacions pel que fa a les 

dades que s’havien d’introduir en l’annex, tot això de conformitat amb l’informe 

de la Cap del Departament de Serveis Jurídics de la Gerència de Qualitat de Vida, 

Igualtat i Esports que s’adjunta i amb els efectes previstos a l’esmentat article 

155.2 del TRLCSP. ANUL·LAR l’autorització de la despesa de 2.401.871,48 

euros, dels quals 2.183.519,53 euros són pressupost net i 218.351,95 euros són en 

concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 10%, amb càrrec al 

pressupost i partida indicats al document comptable, d'acord amb el 

desglossament següent: l’any 2012 per import de 129.035,83 euros, dels quals 

117.305,30 euros són pressupost net i 11.730,53 euros són en concepte d’Impost 

sobre el Valor Afegit al tipus del 10%, l’any 2013 per import d'1.519.292,89 

euros, dels quals 1.381.175,35 euros són pressupost net i 138.117,54 euros són en 

concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 10% i l’any 2014 per import 

de 753.542,76 euros, dels quals 685.038,88 euros són pressupost net i 68.503,89 

euros són en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 10%. 

NOTIFICAR als licitadors que han participat en el procediment d’adjudicació. 

 

 

ÀREA DE CULTURA, CONEIXEMENT, CREATIVITAT I INNOVACIÓ 

 

60.- (22/2012)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

i la Fundació Privada El Molino, amb NIF G65028003, per a la regulació de la 

realització del projecte “Fem Festa Fem Paral·lel”, que formalitza l’atorgament 
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d’una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional de 

conformitat amb els articles 22.2c) 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 municipals, per un import total de 40.000,00 euros. DECLARAR la 

no inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic i social justificades 

en l’informe que consta a l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR, de 

conformitat amb el projecte adjunt, la despesa de 40.000,00 euros, amb càrrec a la 

partida 0801 48902 33401 del pressupost de despesa de 2012. FACULTAR l’lm. 

Sr. Jaume Ciurana i Llevadot per a la signatura de l’esmentat conveni. 

NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada per al seu coneixement. 

 

61.- (20120030)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

i la Universitat de Barcelona, amb NIF Q0818001J, per al suport de projecte dels 

cursos d’estiu “Els Juliols”, que formalitza l’atorgament d’una subvenció 

mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional de conformitat amb els 

articles 22.2c) 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 

municipals, per un import total de 30.000,00 euros. DECLARAR la no inclusió en 

convocatòria pública per raons d’interès públic i social justificades en l’informe 

que consta a l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR, de conformitat amb el 

projecte adjunt, la despesa de 30.000,00 euros amb càrrec a la partida 0801 48902 

32000 del pressupost de despesa de l’exercici 2012. FACULTAR l’Im. Sr. Jaume 

Ciurana i Llevadot, Cinquè Tinent d’Alcalde, per a la signatura de l’esmentat 

conveni. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior 

als tres mesos, a comptar des de la finalització del projecte, presenti la justificació 

de l’aplicació dels fons rebuts. NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat 

interessada per al seu coneixement. 

 

62.- (3SD/12)  ACCEPTAR la subvenció per un import total màxim d'1.615.100,00 

euros, atorgada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a 

aquest Ajuntament, com a corporació local titular del Conservatori Municipal de 

Música de Barcelona, segons acord de govern de 27 de novembre de 2012, 

destinada al finançament de les despeses de funcionament i les despeses de 

personal del centre, per a la impartició dels ensenyaments professionals de 

música, corresponent al curs 2011-2012. APROVAR el conveni entre 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 

d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Barcelona per al sosteniment del funcionament 

del Conservatori Municipal de Música de Barcelona de titularitat de la corporació 

local per al curs 2011-2012. DECLARAR que aquesta corporació no incorre en 

cap dels supòsits que estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions. DECLARAR que ni aquesta corporació local 

ni cap organisme d’aquesta rep de la Generalitat i els seus organismes autònoms 

cap altra subvenció pel mateix concepte. 

 

     EL SECRETARI GENERAL 

 

      

     Jordi Cases i Pallarès 


