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Ref:CG 1/17 

 
 ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió ordinària de 12 de gener de 2017. 
 
 Aprovació de l'acta de la sessió de 29 de desembre de 2016. 
 
 Part decisòria 
 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
 
1.-  (1/2017) CONVOCAR 120 places d’Agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, mitjançant oposició en 

torn lliure, i APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria; DONAR compte de la present 
resolució a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
2.-  (2/2017) CONVOCAR 49 places d’Agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, mitjançant concurs 

específic de mobilitat interadministrativa, i APROVAR les bases que han de regir aquesta 
convocatòria; DONAR compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 
ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
3.-  INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document de 12 de gener de 

2017. 
 
4.-  (1075/16) ESMENAR, en virtut del que preveu l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre de 

procediment administratiu, l’error material que figura en l’acord de la Comissió de Govern, de 15 de 
desembre de 2016, en el sentit de substituir on diu “9 places d’agent de la Guàrdia Urbana” ha de dir 
“7 places d’agent de la Guàrdia Urbana”. 

 
5.-  (2017/33) AUTORITZAR I DISPOSAR, amb efectes d’1 de gener de 2017, l’arrendament dels locals 

situats a les plantes 2,3,4 i 5 de l’edifici situat a l’avinguda Diagonal núms. 220-240, amb Inmobiliaria 
Colonial, SA, CIF A28027399, per un termini de 2 anys i una renda mensual de 192.588 euros, més 
l’IVA  i de despeses mensuals de 37.620,20 euros, més l’IVA corresponent, amb subjecció a les 
normes de la Llei d’Arrendaments Urbans, fent un total pressupostari anual de 3.342.623,06 euros per 
l’exercici 2017 i 3.409.475,53 euros per l’exercici 2018. ABONAR mensualment, mitjançant la nòmina 
de lloguer la renda acordada; i FORMALITZAR el contracte d’arrendament, segons el redactat annex 
que s’aprova. 

 
6.-  (2017/34) AUTORITZAR I DISPOSAR, amb efectes d’1 de gener de 2017, el contracte d’arrendament, 

Tànger 98-108 Pl. 10,11 i 12 amb Grupo Inmobiliario Castellví, CIF B08373250, per un termini de 3 
anys i una renda mensual de 46.818,00 euros, més l’IVA i de despeses mensuals de 5.508,00 euros, 
més l’IVA, amb subjecció a les normes de la Llei d’Arrendaments Urbans, fent un total pressupostari 
anual de 759.773,52 euros per l’exercici 2017, 774.968,99 euros per l’exercici 2018 i 790.468,37 euros 
per l’exercici 2019.  ABONAR mensualment, mitjançant la nòmina de lloguer la renda acordada. 
FORMALITZAR el contracte d’arrendament, segons el redactat annex, que s’aprova; i DONAR-NE 
compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 
 
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 
7.-  (036/17) INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis d'atenció i informació a la ciutadania a 

l'Oficina Multiservei d'Atenció Ciutadana (OMAC) i a l'Oficina d'Atenció a l'Empresa (OAE) de 
l’Ajuntament de Barcelona amb objectius d’eficiència social en la contractació, amb núm. de contracte 



Ref:CG 1/17 

v.  12- 1- 2017 

 12: 29 

2 

16006421, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un 
pressupost total de licitació de 4.815.558,00 euros, IVA inclòs, determinat en funció de preus unitaris; 
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/es partida/es i al/s pressupost/os que 
s'indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament: pressupost net 3.979.800,00 
euros; tipus impositiu del 21,00% d'IVA, i import de l'IVA de 835.758,00 euros; condicionada a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 

 
Districte de Sant Andreu 

 
8.-  (09-CONV-551/16) APROVAR el Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona – Districte 

de Sant Andreu - i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya per a la realització del Pla director sobre el 
conjunt de les finques delimitades pel carrer del Pont, del Segre i del Cinca, al centre històric de Sant 
Andreu; FACULTAR la regidora del Districte de Sant Andreu per a la signatura de l’esmentat conveni, 
així com la de tots aquells documents que se’n derivin. 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
9.-  (2016 SD 363 (57/2017) DONAR-SE per assabentada del decret de l'Alcaldia, de 9 de gener de 2017, 

que APROVA el conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona 
per a la reordenació dels equipaments penitenciaris a la ciutat de Barcelona; que AUTORITZA i 
DISPOSA la despesa a favor de la Generalitat de Catalunya, amb NIF S0811001G, per fer front a les 
despeses derivades del conveni, amb càrrec a la partida indicada en aquest mateix document del 
pressupost municipal per a l’exercici 2017, per un import de 6.677.152,51 euros, amb el següent 
desglossament: import net 5.518.307,86 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA 
d'1.158.844,65 euros. L’esmentada consignació queda supeditada al crèdit que autoritzin els 
pressupostos municipals per a l’exercici de l’any 2017; i FACULTA en la Cinquena Tinenta d’Alcaldia 
de l’Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz Cid, la signatura del  present conveni i dels actes que es 
derivin. 

 
Districte de Gràcia 

 
10.-  (16SD0252CO) APROVAR el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de Barcelona, 

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA i Transports de Barcelona, SA (TMB) per l’aprofitament pels 
serveis municipals de les aigües subterrànies bombejades des de l’estació de metro de Lesseps; 
ENCARREGAR a la societat municipal Barcelona Cicle de l’Aigua, SA la gestió i execució dels 
compromisos municipals del conveni, d’acord amb les seves competències; FACULTAR el gerent o 
gerent adjunt de l’àmbit material per la formalització del conveni; DONAR compte a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat i a l’Agència Catalana de l’Aigua. PUBLICAR el present encàrrec en 
el BOP i en la Gaseta Municipal. 

 
  
 


