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Ref:CG 17/16 

 
 
 
 ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió ordinària de 12 de maig de 2016. 
 
 Aprovació de l'acta de la sessió de 5 de maig de 2016. 
 
 Part Decisòria 
 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
 
1.-   (2016/480) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Fundación 

Instituto Europeo de Administración Pública, amb NIF N0031640F, per al projecte  European City 
Economic and Financial Governance Group (CEFG Group) Phase Two, 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 32.000,00 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 per un import de 32.000,00 euros amb càrrec a la partida 48903-92011-
0701, distribuïts en 16.000,00 euros per 2016 i 16.000,00 euros per 2017, equivalent al 17% del cost 
total del projecte, a favor de Fundación Instituto Europeo de Administración Pública. REQUERIR 
l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la finalització de 
l'activitat subvencionada, presenti justificació 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. 

 
2.-   (23079) ACCEPTAR l’atorgament efectuat per la Generalitat de Catalunya, del dret de superfície 

gratuït respecte la finca situada al carrer Àlaba 37, per a les instal·lacions de l’Escola Bressol Cobi, 
per un termini de 30 anys, en virtut de l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 24 de 
març de 2015, i FORMALITZAR el dret de superfície en document administratiu. 

 
3.-   (24840) CEDIR l’ús a favor del Centre Sant Pere Apòstol dels locals ubicats a la finca municipal 

situada en el carrer Sant Pere Més Alt núm. 25, excepte els baixos primera, per un termini de 20 
anys, amb la finalitat de destinar-los a seu social i desenvolupar les activitats que li són pròpies, 
d’acord amb les condicions reguladores annexes, que s’aproven; SOTMETRE l’expedient a 
informació pública durant un termini de vint dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions; 
TENIR per aprovat definitivament el present acord i FORMALITZAR la cessió de l’ús en document 
administratiu. 

 
4.-   (E.05.6021.16) ENCARREGAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la gestió i administració dels 

habitatges de propietat municipal, baixos A, C i D  de la finca ubicada al passeig de la Bonanova 
núm. 98 i carrer Carrasco i Formiguera núm. 1-7, amb la finalitat de destinar-los a tres afectats 
urbanístics per l’actuació de vores de Via Augusta. PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
5.-   (3-041/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-041/2016 de modificacions de crèdit, consistent en 

generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, provinents de l’aplicació del Romanent de Tresoreria 
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per a despeses amb finançament afectat en la liquidació del Pressupost de l’exercici 2015, d’acord 
amb ingressos provinents de Generalitat de Catalunya en concepte de fons de foment del turisme 
(FFT), per finançar Projectes Municipals en matèria de Turisme, segons acord de la Comissió de 
Govern de 7 d’abril de 2016, per un import total de 668.768,94 euros, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable 16042795; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la 
Comissió d'Economia i Hisenda. 

 
6.-   (3-044/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-044/2016 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 49.379,82 euros, per atendre transferències de crèdit a 
diversos orgànics, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 16050291; i PUBLICAR aquest 
acord a la Gaseta Municipal. 

 
7.-   (3-045/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-045/2016 de modificacions de crèdit, consistent en 

generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, provinents de drets liquidats d’execucions subsidiàries 
del Districte de Ciutat Vella, per al manteniment de façanes de diverses finques, d’import 9.425,90 
euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que 
consta a l’expedient, referència comptable 16050295; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
Municipal. DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 
8.-  (3-046/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-046/2016 de modificacions de crèdit, consistent en 

generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, provinents del compromís d’ingrés de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona per destinar a despeses d’emergències socials segons Conveni 
Programa CUESB per a l’exercici 2016, per un import de 150.816,25 euros, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable 16050395; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la 
Comissió d’Economia i Hisenda. 

 
ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 
9.-   (20160125) INICIAR l’expedient per a la contractació de la prestació dels serveis de la gestió del 

Centre d'Allotjament Temporal Familiar de llarga estada Sant Pere Més Baix, adreçat a famílies en 
situació de greu vulnerabilitat afectades per la pèrdua o manca d’habitatge, d’acord amb les 
previsions del plec de prescripcions tècniques, així com el foment de la inserció laboral de les 
persones en risc d’exclusió, amb núm. de contracte 16001971, mitjançant tramitació ordinària, amb 
la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 848.598,38 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 les partides i als 
pressupostos que s’indiquen en el document comptable, amb el següent desglossament: 771.453,07 
euros de pressupost net i 77.145,31 euros en concepte d’IVA al tipus impositiu del 10%; 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents; DONAR-
NE compte d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
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ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 

Districte de les Corts 
 
10.-   (16PL16394) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta Municipal de 

Barcelona, el Pla especial urbanístic integral per la Masia del Futbol Club Barcelona, situada a 
l’avinguda Joan XXIII/Maternitat, 1-25, promogut per Futbol Club Barcelona; EXPOSAR-LO al públic 
pel termini d’un mes; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i 
DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 
11.-   (5BD2016/018) APROVAR el Projecte modificat del projecte d’execució de nova construcció i 

rehabilitació integral de Vil·la Urània com a complex d’equipaments al Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi de Barcelona, d’iniciativa municipal, segons l’article 42 i ss. del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i d’acord amb 
l’Informe Tècnic Jurídic de la societat municipal BIMSA que figura a l’expedient administratiu i que a 
aquests efectes es dóna per reproduït, per un import de 5.843.401,87 euros, el 21% de l’impost del 
valor afegit (IVA) inclòs, import resultant de sumar el preu del contracte (5.674.300,01 euros, que ja 
incorpora la baixa ofertada per l’adjudicatari) i l’import de les modificacions (169.101,86 euros), el 
que suposa un increment del 2,98% sobre el preu del contracte adjudicat i un decrement del -
21,22% sobre el Pressupost d’Execució del Contracte (PEC) del projecte aprovat definitivament 
(7.417.385,63 euros); PUBLICAR aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la 
Gaseta Municipal i al Taulell d’Anuncis de l’Ajuntament de Barcelona; i ENCARREGAR a la societat 
municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 
Districte de Sant Martí 

 
12.-   (10BD2015/061) APROVAR inicialment el Projecte de reurbanització del carrer Xifré des del carrer 

Rosselló fins al carrer Còrsega, al Districte de Sant Martí, de Barcelona, d’iniciativa municipal, 
d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes 
es dóna per reproduït, amb un pressupost de 631.387,87 euros, el 21% d’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; i SOTMETRE’L a informació pública, durant 
un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi 
les al·legacions pertinents. 


