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Ref:CG 18/17 

 
 ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió ordinària d’11 de maig de 2017. 
 
 Aprovació de l'acta de la sessió de 4 de maig de 2017. 
 
 Part decisòria 
 
 Propostes d’acord  
 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
 
1.-  (306/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Pablo Batalla Roldan (mat. 23306) entre 

la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria professional de Director 1, amb 
destinació a la Gerència de Presidència i Economia, on ocupa el lloc de treball de Director de 
Finançament (20.10.GE.40), i l’activitat pública com a professor associat a temps parcial de la 
Universitat de Barcelona, per al curs acadèmic 2016-2017 des del 28 de setembre de 2016 fins al 14 
de setembre de 2017. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal.  La present autorització resta condicionada 
a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la 
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la 
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de 
treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
2.-  (0706/17) APROVAR l’encàrrec de gestió a Foment de Ciutat, SA per a realització del servei de 

disseny, execució, coordinació, supervisió i gestió dels Plans de Barri Municipals d'Ambit de Ciutat; i 
FACULTAR el Gerent Municipal per a la seva signatura. PUBLICAR l'esmentat encàrrec de gestió en 
la Gaseta Municipal. 

 
3.-  INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document d'11 de maig de 

2017. 
 
4.-  (2017/510) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, l'Institut d'Estudis 

Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), l'Institut d'Estadistica de Catalunya (IDECAT) i l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB) per a l'"Enquesta de condicions de vida a Catalunya 2017 (ECU 
2017)" de conformitat a 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. AUTORITZAR la despesa per un import de 21.345,50 euros, amb 
càrrec a la partida 48903/92011/0104. AUTORITZAR la despesa per un import de 21.345,50 euros, 
amb càrrec a la partida 48903/92011/0701. REQUERIR les entitats beneficiàries per tal que en un 
termini no superior a tres mesos de la finalització del conveni presenti la justificació de l'aplicació dels 
fons rebuts. FACULTAR el Primer Tinent d'Alcaldia, Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del 
conveni. 
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5.-  (3-054/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-054/2017 de modificacions de crèdit, consistent en 
transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2017, 
d’import 335.866,58 euros, per atendre despeses derivades del contractes de serveis de gestió de 
l’Espai Jove Casa Sagnier i de la gestió del Centre Cívic Vil·la Urània del Districte de Sarrià, de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable núm. 17042591; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 
DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 
6.-  (3-056/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-056/2017 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017, 
d’import 403.267,86 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. 17042791; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
7.-  (3-057/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-057/2017 de modificacions de crèdit, consistent en 

generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2017, provinents del compromís d’ingrés de la Unió Europea per a la primera fase del 
Projecte Urbact Inclusion III. Programa anys 2016-2019, a l’Àrea de Drets Socials, per la cooperació 
territorial europea en la igualtat de territoris, per un import de 54.866,67 euros, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable 17042795; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte d’aquest 
acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 
8.-  (3-058/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-058/2017 de modificacions de crèdit, consistent en 

generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2017, provinents de l’ingrés del Instituto de la Juventud, a l’Àrea de Drets Socials, en el marc 
del “Conveni Programa Injuve Erasmus +”, per un import de 6.226,40 euros, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable 17042895; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte d’aquest 
acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 
9.-  (3-059/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-059/2017 de modificacions de crèdit, consistent en 

generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2017, derivat del compromís d’ingrés provinent de la Generalitat de Catalunya en concepte 
d’aportació extraordinària per al fons de foment del turisme (FFT), segons Conveni signat el 23 de 
desembre de 2016, per finançar projectes municipals en matèria de turisme per la minimització de 
l’impacte de l’afluència turística sobre l’espai públic i els serveis en determinades àrees de la ciutat de 
Barcelona, i per un import total d'1.200.000,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 17050295; i 
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió 
d’Economia i Hisenda. 

 
10.-  (3-060/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-060/2017 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2017, 
d’import 520.000,00 euros, per atendre despeses en relació al “Conveni de col·laboració amb Circuits 
de Catalunya, SL per la col·laboració en l’àmbit de la promoció del món del motor, la projecció 
internacional de Barcelona i la promoció econòmica al voltant del Circuit de Barcelona-Catalunya”, de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable núm. 17050291; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 
DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 
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ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 
11.-  (17ju21) DECLARAR activitat pública essencial, concretant l’acord de la Comissió de Govern de 21 

d’abril de 2016, el Servei de Frontal de les Oficines d’Habitatge de Barcelona, a efectes de l’article 
20.2 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016. 
ESTABLIR que el sistema de gestió d’aquest servei, Frontal de les Oficines d’Habitatge de Barcelona 
serà de gestió directa amb mitjans propis, mitjançant la Societat Municipal Barcelona Gestió 
Urbanística, SA, a partir del 15 de juny de 2017. INICIAR el procediment que correspongui, dins del 
marc normatiu existent per tal de subrogar a partir del 15 de juny de 2017 el personal que presta el 
servei actualment, permetent l’estabilitat del personal. 

 
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 
Districte de Sant Andreu 

 
12.-  (09-CONV-552/2016) ADJUDICAR a l’Associació de Veïns de Congrés Indians, amb NIF G58071291, 

la gestió cívica del Centre Cívic Can Clariana Cultural, de conformitat amb l’establert els apartats 12è i 
13è de les bases aprovades definitivament en data 3 de març de 2017, per a la gestió cívica del 
Centre Cívic Can Clariana Cultural i la selecció de l’entitat gestora en règim de concurrència (Codi 
Subvenció 17S06697), amb una subvenció anual màxima de 164.750,96 euros i per al període que va 
des de l’11 de maig de 2017 (data prevista d’inici de la gestió), fins el 31 de desembre de 2020. 
DISPOSAR la quantitat total de 599.843,08 € a favor de l'esmentada entitat, en concepte de subvenció 
màxima per al desenvolupament de la gestió cívica del Centre Cívic Can Clariana Cultural, amb el 
següent detall: 105.590,20 euros amb càrrec amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en 
aquest mateix document per a l’exercici 2017 i corresponent a la part proporcional de la subvenció 
màxima anual per al període des de l’11 de maig al 31 de desembre de 2017; 164.750,96 euros en 
concepte de subvenció màxima anual, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest 
mateix document, condicionat, a l’existència de crèdit adequat i suficient en la partida corresponent per 
a l’exercici 2018; 164.750,96 euros en concepte de subvenció màxima anual, amb càrrec al/s 
pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, condicionat, a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en la partida corresponent per a l’exercici 2019; 164.750,96 euros en concepte de 
subvenció màxima anual, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix 
document, condicionat, a l’existència de crèdit adequat i suficient en la partida corresponent per a 
l’exercici 2020. APROVAR el conveni de gestió cívica i FACULTAR per a la seva signatura la Regidora 
del Districte de Sant Andreu, Ilma. Sra. Carmen Andrés Añón, així com la de qualsevol acte que se’n 
derivi de l’execució de l’esmentat conveni. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini i 
en la forma indicats en el text del conveni i en les bases aprovades, presenti la documentació 
justificativa dels fons rebuts. DONAR-NE compte a la Comissió de presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció. 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
13.-  (20170375) AUTORITZAR i DISPOSAR  l’import  d'1.850.000,00 euros a favor d'Endesa Energia XXI, 

SLU amb NIF B82846825, per atendre les despeses relatives al consum d’electricitat de les 
instal·lacions de regulació de trànsit/semàfors, càmeres de supervisió de trànsit, panells d’informació 
variable, sistemes de control d’accés a zones de vianants de la ciutat de Barcelona per l’exercici 2017 
(de pòlisses de menys de 10 kw), amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquests mateix 
document, d’acord amb el que sol·licita la cap del departament de processos en informe justificatiu, de 
20 d’abril d’enguany, adjunt a l’expedient. 
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Districte de l'Eixample 

 
14.-  (17SD0165P) APROVAR inicialment, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta Municipal de 

Barcelona, el Projecte d’urbanització del Pla de Millora Urbana per a l’ordenació de l’edificació en les 
finques carrer Comte Urgell 29-33 i carrer Comte Borrell 82 de Barcelona per a la creació d’un nou 
espai lliure públic en interior d’illa (aprovat definitivament pel Plenari del Consell Municipal en sessió de 
29 de desembre de 2015) promogut per Gesdip, SA, d’acord amb les condicions establertes a 
l’Informe Tècnic del Projecte (ITP amb classificació B) de 22 de març de 2017, que figura a l’expedient 
administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un import de 296.124,99 euros, el 21% 
de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb el que estableixen els articles 89.6 i 119.2 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
SOTMETRE’L a informació pública durant un termini d’un mes, a comptar a partir del dia següent al de 
la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més 
circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions 
pertinents. NOTIFICAR-LO als interessats en aquest procediment. DONAR-NE compte a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
 EL SECRETARI GENERAL 
 
 
 
      
 Jordi Cases i Pallarès 
 


