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Ref:CG 33/16 

 
 ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió ordinària de 6 d'octubre de 2016. 
 
 Aprovació de l’acta de la sessió 29 de setembre de 2016. 
 
 Part Decisòria  
 

Propostes d’acord 
 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
 
1.-  (0235/16) MODIFICAR el contracte núm. 16001198, que té per objecte Servei de disseny i 

programació de webs i aplicacions tant estructurals com estratègiques de l'Ajuntament de 
Barcelona, en el sentit d’ampliar el seu import en 96.800,00 euros (IVA inclòs); en virtut del que 
estableix l'art. 105 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i la clàusula 20 del PCAP de l'esmentat 
contracte; en atenció a les raons indicades a l'informe emès per la  Directora de Comunicació 
Digital, de 5 de setembre de 2016 i segons compareixença signada per l'empresa. AUTORITZAR 
ampliar la disposició de despesa del contracte de referència per import de 96.800,00 euros amb 
càrrec al Pressupost i Partida indicada en les relacions comptables que s’hi adjunten i 
DISPOSAR-LA a favor de Servicios de desarrollo orientados a soluciones, SL, NIF B- 91732826. 
REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la 
recepció d'aquesta notificació, reajusti la garantia definitiva del contracte en 4.000,00 euros i 
comparegui a formalitzar la modificació del contracte a les dependències de la Direcció de 
Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos. 

 
2.-  INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document de 6 

d’octubre de 2016. 
 
3.-  (E.01.6021.16) DEIXAR sense efecte l’acord de la Comissió de Govern, de 28 de juliol de 2016, i 

APROVAR l’encàrrec al Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona relatiu a la gestió i 
administració de l’habitatge quart segona de la finca ubicada al carrer Robador núm. 45, amb la 
finalitat de destinar-lo a lloguer social; PUBLICAR l’anunci als diaris oficials corresponents. 

 
4.-  (2016/1214) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la 

Fundació solidaritat UB, amb NIF G61084950 per al projecte Curs de transició als estudis de 
grau per a persones provinents de zones de conflicte, 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 74.707,82 euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès 
públic justificades en els informes que consten a l'expedient. AUTORITZAR I DISPOSAR la 
despesa de 74.707,82 euros a favor de Fundació solidaritat UB per al projecte Curs de transició 
als estudis de grau per a persones provinents de zones de conflicte. REQUERIR l'entitat 
beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos, a comptar des de la finalització de 
l'activitat realitzada, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el 
pacte cinquè del conveni. FACULTAR el Primer Tinent d´Alcalde, Gerardo Pisarello Prados, per 
a la signatura del present conveni. 
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5.-  (3–112/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-112/2016 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 2.669.897,50 euros, per atendre despeses per 
l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a la Xarxa d’Emergències i Seguretat de la Generalitat de 
Catalunya, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries 
que consta a l’expedient, referència comptable núm. 16092391; i PUBLICAR aquest acord a la 
Gaseta Municipal. 

 
6.-  (3–114/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-114/2016 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 618.962,84 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. 16092691; i PUBLICAR 
aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
7.-  (2016/82) AMPLIAR l'autorització de despesa relativa al Programa de subvencions de Justícia 

Global i Cooperació Internacional: Programa de Cooperació per a Justícia Global; Programa de 
Cooperació per a Justícia Global a Ciutats Específiques i Programa d’Educació per a la Justícia 
Global, dirigit a entitats dedicades a l’àmbit de la justícia global i cooperació internacional i grups 
de recerca vinculats a la universitat, per un import de 2.000.000 euros, amb càrrec a la partida 
0701-48901-23291 i de la forma següent: 1.550.000,00 euros amb càrrec al pressupost 2016 i 
450.000,00 euros amb càrrec al pressupost 2017, condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient. 

 
ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 
8.-  (20120594) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte núm. 12003894 

que té per objecte la gestió dels menjadors socials de Navas i Paral·lel, durant el termini comprès 
entre l’1 de novembre de 2016 i el 31 de desembre de 2016, adjudicat a Eurest Catalunya, SLU, 
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 estableixen els articles 23.2 i 278 del 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, per un import de 213.890,11 euros, IVA inclòs. APROVAR la revisió de preus de 
l’esmentat contracte, d’acord amb la clàusula 17 del  plec de clàusules administratives 
particulars, que comporta que a partir de l’1 de novembre de 2016 el preu unitari de l’àpat/dia 
sigui de 4,8370 euros, IVA no inclòs. AUTORITZAR I DISPOSAR, a favor d'Eurest Catalunya, 
SLU, amb NIF núm. B58062027, la despesa del contracte per un import de 213.890,11 euros, 
IVA inclòs, amb càrrec al Pressupost i Partida indicats en el document comptable. REQUERIR 
l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d’aquesta 
notificació, comparegui per formalitzar la pròrroga del contracte a les dependències del 
Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de Drets Socials (pg. de Sant Joan núm. 75, 9è). 

 
9.-  (20140376) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de la vigència del contracte núm. 14002733 

que té per objecte la gestió de l’equipament integral Poble-sec, ubicat al carrer de la Font 
Honrada núm. 8 de Barcelona, durant el termini comprès entre l’1 de novembre de 2016 i el 31 
de desembre de 2017, adjudicat el 22 d’octubre de 2014 a Progess, Projectes i Gestió de Serveis 
Socials, SL, d’acord amb el que estableix la clàusula 3 del plec de clàusules administratives 
particulars, i atesa la conformitat del contractista, de conformitat amb el que estableixen els 
articles 23.2 i 303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de 
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contractes del sector públic, per un import de 825.892,02 euros, IVA inclòs, al tipus impositiu del 
10%. APROVAR la revisió de preus de l’esmentat contracte d’acord amb la clàusula 17 de plec 
de clàusules administratives particulars, que comporta un increment de 3.660,86 euros, IVA 
inclòs al tipus impositiu del 10%, la qual cosa implica que, a partir del dia 1 de novembre de 
2016, els nous preus d’aplicació seran els que es detallen a continuació:  Preu/mes servei del 
centre de dia: 32.596,77 euros. Preu unitari servei d’alimentació al migdia: 7,0068 euros. Preu 
unitari servei d’higiene diürn: 8,7521 euros. AUTORITZAR I DISPOSAR a favor de Progess, 
Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL, amb NIF núm. B59960526, la despesa del referit 
contracte per un import de 829.552,88 euros, IVA inclòs, al tipus impositiu del 10%, amb càrrec a 
la Partida i Pressupostos indicats en el document comptable i condicionada a l’existència de 
crèdit adequat i suficient. REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies 
hàbils següents a la recepció d’aquesta notificació, comparegui per formalitzar la pròrroga del 
contracte a les dependències del Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de Drets Socials (pg. 
de Sant Joan núm. 75, 9è). 

 
10.-  (20150751) AMPLIAR l'autorització de despesa per un import de 626.000,00 euros, amb càrrec a 

la partida 0201 48001 23213 del pressupost de l’any 2016, en concepte d’increment de la quantia 
inicial assignada a la Campanya d’activitats de vacances d’estiu 2016.  

 
11.-  (20160004) ALLIBERAR la quantitat de 252.542,21 euros de l’autorització de la despesa 

aprovada per acord de la Comissió de Govern, de 7 d’abril de 2016, per un import de 2.057.670 
euros, per satisfer les obligacions econòmiques derivades del contracte de gestió de l’Espai 
Familiar i Centre Obert de Sant Martí i de Les Corts-Sants durant els anys 2016, 2017 i 2018, 
corresponent a la baixa licitatòria i a l’import previst de l’IVA dels serveis de l’oferta presentada 
per Suara Serveis SCCL, adjudicatària del lot 1 i oferta exempta d’IVA, i de la baixa licitatòria de 
l’oferta presentada per Iniciatives i programes, SL, adjudicatària del lot 2.   

 
12.-  (20160358) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Fundació Social del Raval, 

amb NIF G62494026, per a l’execució del projecte “Centre Obert El Campanar”, per oferir un 
espai d’intervenció socioeducatiu integral per infants i joves que previngui les situacions de risc 
social, que instrumenta l’atorgament de la subvenció de concessió directa de conformitat amb els 
articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 de la 
normativa general reguladora de les subvencions, per un import de 40.470,00 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 a favor de Fundació Social del Raval, amb 
NIF G62494026, la despesa total de 40.470,00 euros a càrrec de la partida 0201-48903-23111  
del pressupost de l’any 2016, import total equivalent al 39,68% del cost total del projecte 
(102.000,00 euros). 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, de conformitat amb el pacte setè del conveni. FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz 
Castellví, Regidora de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de 
l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin. 

 
13.-  (20160403) APROVAR les bases específiques de la convocatòria corresponent als “Premis 

BCNVisualSound 2017”, CONVOCAR els “Premis BCNVisualSound 2017”, de conformitat amb 
les bases generals reguladores dels “Premis BCNVisualSound”, publicades al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona el dia 5 de juliol de 2016. AUTORITZAR la despesa de 8.300,00 euros, 
que anirà amb càrrec a la partida 0201 481.01 232.21 del pressupost de l'any 2017, condicionats 
a l’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a la disposició i lliurament d'aquest 
Premi, i amb el següent desglossament: - Premi jurat a la millor obra presentada a la categoria 
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de documental, dotat amb 1300 euros. ·Premi públic a la millor obra presentada a la categoria de 
documental, dotat amb 450,00 euros. - Premi jurat a la millor obra presentada a la categoria de 
ficció, dotat amb 1300,00 euros. - Premi públic a la millor obra presentada a la categoria de 
ficció, dotat amb 450,00 euros. - Premi jurat a la millor obra presentada a la categoria de 
videocreació, dotat amb 1300,00 euros. - Premi públic a la millor obra presentada a la categoria 
de videocreació, dotat amb 450,00 euros. - Premi jurat a la millor obra presentada al concurs 2 
minuts en 1 dia, dotat amb 1300,00 euros. - Premi públic a la millor obra presentada al concurs 2 
minuts en 1 dia dotat amb 450,00 euros. - Premi especial “MAX 20” a la millor de les obres 
presentades realitzada per un jove menor de 20 anys, dotat amb 1300,00 euros. - ORDENAR la 
publicació de la convocatòria i de les bases específiques corresponent als Premis 
BCNVisualSound 2017, mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. ESTABLIR com a termini de presentació de les obres les dates que 
consten a les bases específiques. 

 
14.-  (7SD/16 - IMEB) ACCEPTAR la subvenció per un import total màxim d'1.241.760,00 euros, 

atorgada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a aquest Ajuntament, 
com a corporació local titular del Conservatori de Música Municipal de Barcelona, segons Acord 
de govern de 26 de juliol de 2016, 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 2014-2015. 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 de Música de Barcelona de titularitat de la 
corporació local per al curs 2014-2015. 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. 

 
15.-  (20160232 - IMSS) APROVAR la creació d’un fons extraordinari per ajuts puntuals d’urgència 

social, de conformitat amb el que disposa la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de Prestacions socials 
de caràcter econòmic, per import de 2.600.000 euros que té com objectiu oferir a famílies 
monoparentals i a dones que percebin pensions no contributives i que visquin soles, de la ciutat 
de Barcelona, un recurs econòmic  per cobrir necessitats bàsiques d’alimentació, vestit i 
allotjament. ESTABLIR els requisits, criteris i procediment per atorgar aquest fons, que consten 
en Annex I adjunt. ENCARREGAR la gestió  d’aquests ajuts a l’Institut Municipal de Serveis 
Socials, d’acord amb el que disposa l’art. 10 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya. FACULTAR la Gerència d’aquest 
organisme per a que dicti els actes necessaris per la millor concreció i efectivitat d’aquest Acord. 
PUBLICAR aquest Acord íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
DECLARAR la urgència del procediment i, d’acord amb el que estableix l’art. 50 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques, reduir a la meitat 
els terminis que s’estableixen per a la seva tramitació. SOTMETRE el contingut de l’Acord a 
informació pública per un termini de deu dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la 
publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb l’article 
52 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. TENIR-LO per aprovat definitivament, cas de no haver-se presentat 
al·legacions durant el període d’informació pública. 
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ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 
 
16.-  (20160022) ACCEPTAR la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona a favor de 

l’Ajuntament de Barcelona, per un import de 75.291,00 euros destinada a donar suport als 
“Esdeveniments esportius d’interès per a la ciutat de Barcelona a celebrar durant l’any 2016”. 
APROVAR el conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona que regula les 
condicions que regiran aquesta subvenció per concessió directa, d’acord amb allò establert a la 
clàusula 16.3 del Protocol “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, de conformitat amb els articles 
22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i 67.1 del seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2003, de 21 de juliol. FACULTAR 
el quart tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Drets de la ciutadania, Participació i Transparència per a la 
signatura del present conveni. 

 
17.-  (1474/15) RESOLDRE les al·legacions formulades a l’aprovació inicial de les Normes 

reguladores de la Bústia Ètica i de Bon Govern, en els termes que resulten dels informes que 
obren en l'expedient; APROVAR definitivament les Normes reguladores de la Bústia Ètica i de 
Bon Govern d’acord amb el document annex; i PUBLICAR el text íntegre en el Butlletí Oficial de 
la Província i en la Gaseta Municipal. 

 
18.-  (664/16) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 47.000,00 euros amb càrrec 

al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de Coordinadora 
d'Entitats del Poble Sec, amb NIF G59055525, per al projecte Pla Acollida Poble-Sec per a 
tothom. APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i Coordinadora 
d'Entitats del Poble-sec, amb NIF G59055525, per al "Pla Acollida Poble-sec per a tothom", 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 47.000,00 euros. FACULTAR l’Im. Sr. Jaume Asens 
Llodrà, Quart Tinent d’Alcaldia per a la signatura de l’esmentat conveni. REQUERIR l'entitat 
beneficiària per tal que presenti, en data màxima 31 de març de 2017 el balanç econòmic i la 
memòria de funcionament i justificació dels fons rebuts, segons consta a les obligacions 
previstes al pacte setè del conveni. Aquesta haurà de contenir memòria d'actuació amb indicació 
de les activitats realitzades i resultats obtinguts i memòria econòmica simplificada que inclourà 
una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, i relació d'altres ingressos i 
subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada. 

 
19.-  (702/16) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 55.000,00 euros amb càrrec 

al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de SOS Racisme 
Catalunya, amb NIF G58958323, per al projecte "Contra el racisme: denúncia, visibilització i 
empoderament". APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i SOS 
Racisme Catalunya, amb NIF G58958323, per al projecte "Contra el racisme: denúncia, 
visibilització i empoderament", 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 55.000,00 euros. 
FACULTAR l'Im. Sr. Jaume Asens Llodrà, Quart Tinent d'Alcaldia de Ciutadania, Participació i 
Transparència per a la signatura de l'esmentat conveni. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal 
que, en data màxima 31 de març de 2017, presenti el balanç econòmic i la memòria de 
funcionament d'aquesta i justificació dels fons rebuts. Aquesta haurà de contenir la memòria 
d’actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts i memòria econòmica 
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justificativa del cost de les activitats que inclourà com a mínim una relació classificada de les 
despeses i inversions de l’activitat, factures o documents de valor probatori equivalent, i relació 
d’altres ingressos i subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada, tal com consta al 
pacte setè del conveni esmentat. 

 
Districte de Ciutat Vella 

 
20.-  (20162805) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 50.000,00 euros amb càrrec 

al pressupost i partida indicats en aquest mateix document, per subvencionar l'execució del 
projecte que s'indica tot seguit. ATORGAR una subvenció, mitjançant concessió directa i amb 
caràcter excepcional, a l'Associació d'Amics, Veïns i Comerciants de la Rambla, amb NIF 
G58129974, per un import de 50.000,00 euros, equivalent al 100% del cost total del projecte per 
desenvolupar el projecte "Tast a La Rambla", que treballa i té per objectiu la millora de la 
percepció del ciutadans de Barcelona vers la Rambla com a eix vertebrador social de la ciutat, i 
tindrà una durada fins al 31 de desembre de 2016, d'acord 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 de  
subvencions. APROVAR el conveni adjunt que consta a l'expedient pel qual es formalitzarà 
l'atorgament de la subvenció i FACULTAR per la seva signatura la regidora del Districte de Ciutat 
Vella, Ima. Sra. Gala Pin Ferrando. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que faciliti tota la 
informació que demani l'Ajuntament, i que procedeixi a la justificació de la subvenció rebuda en 
el termini màxim de tres mesos, a comptar des de la data de finalització del projecte 
subvencionat. 

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 
21.-  (20169210) ADJUDICAR el contracte núm. 16003614, que té per objecte la prestació de serveis 

de la xarxa d'equipaments d'infància en el temps de lleure, en el Districte de Sants-Montjuïc, per 
un import de 789.007,10 euros, IVA inclòs, de conformitat amb la proposta de valoració i 
classificació continguda en l'expedient a Progess Projecte Gestió Serveis Socials, SL, amb NIF 
B59960526, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, 
sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l'actual; DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a 
la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent 
desglossament: import adjudicació 717.279,19 euros; tipus impositiu del 10% d'IVA, i import de 
l'IVA de 71.727,91 euros; REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies 
hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, comparegui per formalitzar el 
contracte; ANUL·LAR part de l'autorització de despesa del contracte número 16003614 que té 
per objecte Servei d’infància-ludoteques al districte per un import de 23.327,70 euros amb càrrec 
al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document; i DONAR-NE compte a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 
Districte de les Corts 

 
22.-  (C109-2016-0007) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el 

Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC), per tal de regular la col·laboració que durà a terme 
el RACC en els actes programats a la Festa major 2016 del Districte de Les Corts, a canvi de les 
contraprestacions que aquest Ajuntament li ofereixi dins la campanya publicitària de la Festa 
Major, amb vigència des del dia següent a la seva formalització fins a 31 de desembre de 2016. 
FACULTAR  l’Im. Sr. Agustí Colom i Cabau, Regidor del Districte de les Corts, per a la signatura 
de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin. 
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23.-  (C109-2016-00004) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i El 

Corte Inglés, SA, per tal de col·laborar en la realització del Festival Circorts del Districte de les 
Corts, així com el lliurament de trofeus d'activitats pròpies de la festa major 2016, a canvi de les 
contraprestacions que aquest li ofereixi dins la campanya publicitària de la Festa Major del 
Districte de Les Corts 2016, amb vigència des del dia següent a la seva formalització fins a 31 de 
desembre de 2016. FACULTAR l'Im. Sr. Agustí Colom i Cabau, Regidor del Districte de les 
Corts, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n 
derivin. 

 
24.-  (C109-2016-0005) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la 

Comunitat de Propietaris Centre Comercial L’Illa Diagonal, per tal de col·laborar en la realització 
de la Trobada Castellera de la Festa Major de Les Corts 2016, a canvi de les contraprestacions 
que aquest li ofereixi dins la campanya publicitària de la Festa Major, amb vigència des del dia 
següent a la seva formalització fins a 31 de desembre de 2016. FACULTAR l’Im Sr. Agustí 
Colom i Cabau, Regidor del Districte de les Corts, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així 
com la de tots aquells documents que se’n derivin. 

 
Districte de Nou Barris 

 
25.-  (15SJ0038) PRORROGAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, Districte 

de Nou Barris, i la Fundación Yehudi Menuhin, NIF G82260282, per al desenvolupament del 
Projecte MUS-E, pel període d’1 any. AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de la Fundación 
Yehudi Menuhin, amb NIF G82260282, la despesa per un import de 52.180,00 euros, amb càrrec 
a la partida 48903-23111-0608, del pressupost per l'any 2016. ATORGAR la subvenció, 
mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, a la Fundación Yehudi Menuhin, NIF 
G82260282, per un import de 52.180,00 euros, equivalent al 58,02% del cost total del conveni, a 
càrrec del pressupost per l’any 2016, pel conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona, Districte de Nou Barris i la Fundación Yehudi Menuhin, NIF G82260282, per al 
desenvolupament del Projecte MUS-E, d’acord amb allò previst a 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. FACULTAR per a la signatura de l'esmentat conveni l'lma. Sra. Janet Sanz Cid, 
regidora del Districte de Nou Barris. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini 
màxim de 3 mesos a comptar des de la data de finalització del projecte subvencionat, presenti el 
balanç econòmic i la memòria de funcionament d'aquesta i justificació dels fons rebuts. 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
26.-  (20160627) APROVAR el conveni a subscriure amb Barcelona Activa SAU SPM, Barcelona de 

Serveis Municipals, SA, l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, l'Institut Català d'Energia, 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, Transports de Barcelona, SA, Seat, S.A., Gas Natural Servicios, S.A., Electronic 
Trafic, S.A., Nissan, SA, Volkswagen-Audi España, S.A. i Renault Iberia, per articular la 
col·laboració en el desenvolupament de la “Plataforma Live” per la promoció dels 
desenvolupament industrial i tecnològic dels vehicles propulsats per energies alternatives i la 
implementació dels seus usos; AUTORITZAR la despesa plurianual per un import de 40.000,00 
euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, en 
concepte de quota ordinària de caràcter anual de l’Ajuntament de Barcelona en qualitat de 
membre director de la Plataforma LIVE, amb el desglossament següent: 20.000,00 euros a 
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càrrec de l’exercici 2017 i 20.000,00 euros a càrrec de l’exercici 2018. La consignació queda 
subordinada al crèdit que per cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, d’acord amb 
l’art. 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, regulador de les Hisendes Locals; FACULTAR a la 
regidora de Mobilitat per la signatura del conveni; i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat. 

 
Districte d'Horta-Guinardó 

 
27.-  (07GU12) DESESTIMAR la sol·licitud de retaxació de la finca emplaçada al passeig Maragall 

núm. 383-389 (Can Fargas), formulada el 29 de juliol de 2016 per la Sra. Rosa Fariñas Moreno, 
en nom i representació de la societat mercantil Unicompta SL, pels motius exposats en l’informe 
del Departament de Projectes de Gestió Urbanística, de 12 de setembre de 2016, que consta a 
l’expedient i a efectes de motivació és dóna per íntegrament reproduït, i de conformitat amb 
l’article 58 de la Llei d’Expropiació Forçosa i l’article 74 del Reglament d’Expropiació Forçosa. 

 
Districte de Nou Barris 

 
28.-  (16OBO77) APROVAR definitivament el Projecte d’urbanització de l’interior d’Illa englobat entre 

els carrers Palamós, Tamariu, Aiguablava i els blocs D i E de Trinitat Nova al Districte de Nou 
Barris, a Barcelona, d’iniciativa pública, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte, de 14 de juny 
de 2016, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, 
amb un import de 527.257,12 euros, més el 21% de l’impost del valor afegit (IVA); d’acord amb 
allò que preveu l’art.  89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme; i PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOP), a la Gaseta Municipal, i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; NOTIFICAR-HO 
als interessats en aquest procediment; i ENCARREGAR a Bagur, SA la gestió de l’actuació. 

 
Districte de Sant Martí 

 
29.-  (16OBO90) APROVAR el Projecte complementari de les obres definides al Projecte 

d’urbanització de la UA1 del PERI Diagonal-Poblenou, entre els carrers de Ciutat de Granada, 
Badajoz i Bolívia al Poblenou (PMU de la meitat Sud de l’Illa delimitada per l’avinguda Diagonal i 
els carrers Badajoz, Bolívia i Ciutat de Granada), al Districte de Sant Martí, a Barcelona, 
d’iniciativa pública, d’acord amb l’Informe de la Directora de Serveis de Projectes i Obres de 
Bagur, SA de 8 de setembre de 2016, que figura a l’expedient administratiu i que aquest efectes 
es dóna per reproduït, amb un import de 317.131,97 euros, més el 21% de l’impost del valor 
afegit (IVA); d’acord amb allò que preveu l’article  98.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, i l’article 171.b 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; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província (BOP), a la Gaseta Municipal, i 
al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i ENCARREGAR a Bagur, SA la gestió de l’actuació. 

 
 EL SECRETARI GENERAL 
 
    
 
   
 Jordi Cases i Pallarès 
 


