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Ref:CG 9/18 

 
ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió ordinària de 9 de març de 2018. 
 
Aprovació de l'acta de la sessió d’1 de març de 2018. 
 
Part Decisòria 
 
ALCALDIA 

 
1.-  (20184009) INICIAR l'expedient per a la contractació del subministrament de 6 vehicles autobomba 

urbana lleugera i 2 vehicles autobomba urbana pesada, per al Servei de Prevenció, Extinció 
d'Incendis i Salvament, d'acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques i amb 
mesures de contractació pública sostenible, desglossat en 2 lots, amb núm. de contracte 18000965, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de 
licitació de 2.840.000,00 euros, IVA inclòs, distribuït en els següents lots: - Lot 1: 6 vehicles 
autobomba urbana lleugera (BUL), per un import d'1.980.000,00 euros IVA inclòs; - Lot 2: 2 vehicles 
autobomba urbana pesada (BUP), per un import de 860.000,00 euros IVA inclòs; APROVAR les 
actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; 
AUTORITZAR l'esmentada quantitat amb càrrec a la partida 0401 63305 13612 dels pressupostos 
2018, 2019 i 2020, amb el següent desglossament: pressupost net 2.347.107,44 euros; tipus 
impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 492.892,56 euros; condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR-NE compte d'aquesta 
resolució a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
ÀREA D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS INTERNACIONALS 

 
2.-  (037-PD/2017-SG) INFORMAR, en el marc de l’acord, de 7 de juny de 2013, sobre participació de 

l’Ajuntament de Barcelona en les iniciatives normatives de la Generalitat de Catalunya que 
incideixen en el règim especial establert a la Carta Municipal de Barcelona, el posicionament de 
l’Ajuntament de Barcelona en relació a la iniciativa reglamentària següent: Projecte de decret pel 
qual s’aprova el Reglament del Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol 
habilitant de la Generalitat de Catalunya, en els termes dels documents elaborats pels Serveis 
Jurídics Municipals que consten a l’expedient i que constitueixen la motivació del present acord. 
NOTIFICAR el present acord i el posicionament municipal sobre aquesta iniciativa reglamentària a la 
Secretaria de la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament. 

 
3.-  (63/2018) MODIFICAR les Bases de la convocatòria de 60 places d’Administratiu/va de l’escala 

d’Administració General, mitjançant concurs oposició de l’Ajuntament de Barcelona, en torn de 
promoció interna especial. Primer: Esmenar la base 3.1.c) en el sentit que on diu: Trobar-se en 
servei actiu a l’Ajuntament, organisme autònom  o ens instrumental en els termes de la base 3.1 a) i 
b), ha de dir: Trobar-se en servei actiu a l’Ajuntament, organisme autònom  o ens instrumental; 
Segon: Procedir novament  a l’obertura d’un  termini de presentació de sol·licituds  de vint dies 
naturals comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució a la Gaseta Municipal per 
tal que les persones aspirants que compleixin els requisits de la convocatòria i així ho desitgin 
puguin presentar la seva sol·licitud en els termes establerts  en la base 3 de la convocatòria, sens 
perjudici de la validesa de les sol·licituds anteriorment presentades pels aspirants en temps i forma; 
DONAR compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 
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4.-  (64/2018) MODIFICAR les Bases de la convocatòria de 60 places d’Auxiliar de l’escala 

d’Administració General, mitjançant concurs oposició de l’Ajuntament de Barcelona, en torn de 
promoció interna especial; Primer: Esmenar la base 3.1.c) en el sentit que on diu: Trobar-se en 
servei actiu a l’Ajuntament, organisme autònom  o ens instrumental en els termes de la base 3.1 a) i 
b), ha de dir: Trobar-se en servei actiu a l’Ajuntament, organisme autònom o ens instrumental; 
Segon: Procedir novament  a l’obertura d’un  termini de presentació de sol·licituds  de vint dies 
naturals comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució a la Gaseta Municipal per 
tal que les persones aspirants que compleixin els requisits de la convocatòria i així ho desitgin 
puguin presentar la seva sol·licitud en els termes establerts  en la base 3 de la convocatòria, sens 
perjudici de la validesa de les sol·licituds anteriorment presentades pels aspirants en temps i forma; 
DONAR compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
5.-  (25/17) MODIFICAR el contracte núm. 16005829 que té per objecte el servei de producció de peces 

multimèdia, audiovisuals i fotografies, per donar suport a la Direcció de Comunicació de l'Ajuntament 
de Barcelona, per un import de 181.500,00 euros (IVA inclòs), a favor de l’empresa Goroka Contents 
SL amb NIF B63764476, amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix document, en 
atenció a les raons indicades als informes de la Direcció de Comunicació, de 26 i 29 de gener de 
2018, i segons compareixença signada per l'empresa. AMPLIAR l'autorització de despesa del 
contracte número 16005829 que té per objecte el servei de producció de peces multimèdia, 
audiovisuals i fotografies per donar suport a la Direcció de Comunicació de l'Ajuntament de 
Barcelona, per un import de 181.500,00 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en 
aquest mateix document, segons informes de la Direcció de Comunicació, de 26 i 29 de gener de 
2018. 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 7.500,00 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. 

 
6.-  (0752/17) RECTIFICAR l’error material, d’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 

del procediment administratiu comú de les administracions públiques, detectat en el número de 
contracte de l’acord de la Comissió de Govern de 28 de desembre de 2017, relatiu a l’adjudicació de 
l’Acord Marc que té per objecte el subministrament de consumibles d’Informàtica per a l’Ajuntament 
de Barcelona i les entitats que formen el Grup Municipal, per tal d’allà on diu “[...] amb número de 
contracte 14002855 [...]”digui “[...] amb número de contracte 17002855 [...]”. 

 
7.-  INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document de 9 de març 

de 2018. 
 
9.-  (2018/130) AUTORITZAR la despesa de 840.000 euros destinada a la convocatòria 2018 del 

Programa de Subvencions per a la Promoció i Reforç de l’Economia Social i Solidària, amb càrrec a 
la partida pressupostària 0702 43351 48901 de la Gerència de Política Econòmica i 
Desenvolupament Local; APROVAR la convocatòria 2018 per a la concessió de subvencions en el 
marc del Programa de Subvencions per a la Promoció i Reforç de l’Economia Social i Solidària, amb 
l’objectiu de promoure i reforçar accions i projectes relacionats alineades amb les línies de treball del 
Pla d’Impuls de l’economia social i solidària a Barcelona, tot incloent el desenvolupament d’elements 
comuns que defineixen el caràcter transformador de l’economia social i solidària, com la gestió 
democràtica i participativa, l’orientació a les necessitats humanes, i el compromís amb la comunitat, 
que compta amb les modalitats següents: - Acompanyament i formació. Dirigida principalment a 
projectes i accions formatives i educatives de promoció dels valors de l’economia social i solidària, 
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acompanyament per a la posada en marxa de projectes d’economia social i solidària, formació 
interna i/o externa concreta per entitats de de l’economia social i solidària i suport a gestió i 
consultoria por a la constitució de formes jurídiques pròpies de de l’economia social i solidària. - 
Finançament. Pretén cofinançar els costos de formalització de préstec i/o de finançament derivats 
del desenvolupament de nous projectes i/o entitats de nova creació, sempre que s’hagin formalitzat 
amb entitats de finances ètiques o cooperatives. - Intercooperació.  Dirigida a entitats 
representatives i/o referents de segon i tercer nivell que presentin projectes que contribueixin al 
desenvolupament del Pla d'Impuls de de l’economia social i solidària 2016-2019 i que beneficiïn 
directament les seves entitats associades. - Comunicació.  Dirigida a millorar la comunicació i 
divulgació dels projectes de l’economia social i solidària, i a la difusió, recerca i conscienciació de de 
l’economia social i solidària com a agent rellevant en la transformació social. - Equipaments i 
recursos. Destinada principalment al suport de per obtenció de llicències d’activitat de projectes de 
l’economia social i solidària. PUBLICAR la convocatòria al BOPB i a la Gaseta Municipal. 

 
10.-  (3-032/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-032/2018 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018, 
d’import 145.596,77 euros, per fer front a despeses derivades dels contractes de serveis per la 
gestió d’equipaments juvenils, Casals de Gent Gran i Centres Cívics del Districte de Gràcia, de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable núm. 18022691; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 
DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 
11.-  (3-033/2018) APROVAR l’expedient núm.3-033/2018 de modificacions de crèdit, consistent en 

generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2018, provinents de l’aplicació del Romanent de Tresoreria per a despeses amb 
finançament afectat en la liquidació del Pressupost de l’exercici 2017, per ingressos provinents de la 
Generalitat de Catalunya en concepte de fons de foment del turisme (FFT), per finançar projectes 
municipals en matèria de turisme , segons acord de les Comissió de Govern de 18 de gener de 
2018, per un import total de 76.841,05 euros, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 18022695; i 
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE compte d’aquest acord a la Comissió 
d’Economia i Hisenda. 

 
12.-  (3-034/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-034/2018 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018, 
d’import 438.787,47 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. 18022791; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 
13.-  (0012/18) ADJUDICAR el contracte núm. 17003959, que té per objecte el servei per a la gestió dels 

tallers que formen part de la intervenció grupal, l’acompliment de la programació establerta en 
aquest i formació per a dones dels Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD), per un import de 
618.285,62 euros, exempt d'IVA, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació 
continguda en l'expedient a Fundació Salut i Comunitat amb NIF G61878831, i d'acord amb la seva 
proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa. 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 les 
relacions comptables que s’adjunten amb el següent desglossament: import adjudicació 618.285,62 
euros, exempt d'IVA, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en 
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el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 
5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part dels adjudicataris del requeriment 
per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la 
notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la 
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió, comparegui per 
formalitzar el contracte a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica. 
ANUL·LAR part de l'autorització de despesa, per baixa licitatòria, del contracte número 17003959 
que té per objecte del servei la gestió dels tallers que formen part de la intervenció grupal, 
l’acompliment de la programació establerta en aquest i formació per a dones dels Punts d’Informació 
i Atenció a les Dones (PIAD), per un import de 211.154,88 euros amb càrrec al Pressupost/os i 
Partida/es indicades en aquest mateix document. DONAR-NE compte Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
Districte de les Corts 

 
14.-  (4BC 2016/183) APROVAR el Projecte de millora del Parc de Les Corts de Barcelona, d'iniciativa 

municipal, d'acord amb els informes tècnics del Departament d’Espai Urbà (Estructures Vials) i de la 
Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat que figuren a l'expedient administratiu i que a aquests efectes 
es donen per reproduïts, per un import de 618.198,15 euros el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) 
inclòs, d'acord amb allò que preveu l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (TRLLMRLC); PUBLICAR 
aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al 
Tauler d'Edictes de l'Ajuntament de Barcelona i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la 
gestió de l'actuació. 

 
Districte de Sant Andreu 

 
15.-  (9BD 2017/005) APROVAR definitivament el Projecte executiu de reurbanització del carrer Gran de 

Sant Andreu- Tram 1 (entre la rambla de Fabra i Puig i el carrer de Joan Torras), al Districte de Sant 
Andreu, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe de Tècnic del Projecte que figura a l’expedient 
administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 4.941.855,74 
euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim 
local de Catalunya; APROVAR el conveni específic de cessió d’instal·lacions i servitud de pas sobre 
terrenys a favor d’Endesa Distribución Eléctrica, SL Unipersonal de línies de Baixa Tensió i 
FACULTAR la Gerent del Districte de Sant Andreu per a formalitzar el conveni; PUBLICAR aquest 
acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i en un dels diaris de més circulació de 
Catalunya, a la Gaseta municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i ENCARREGAR a la 
societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.  

 
 EL SECRETARI GENERAL 
 Jordi Cases i Pallarès 
 


