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Ref:CG 13/16 

 
 
 ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió ordinària de 14 d'abril de 2016. 
 
 Aprovació de l'acta de la sessió de 7 d’abril de 2016. 
 
 Part Decisòria  
 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
 
1.-  (1473/2015) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Roger Civit Carbonell (mat. 74291) 

entre la seva activitat municipal com a personal eventual, amb destinació al Grup Polític Municipal 
Esquerra Republicana de l’àmbit polític, on desenvolupa el lloc de treball de Tècnic 2 
(80.20.PO.10), i l’ activitat privada per compte propi de recerca i investigació social a través de la 
societat I-LABSO SCCL; La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada 
laboral setmanal vigent a l’Administració Pública 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 demés 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; En tot cas, la present 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.-  (264/2016) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Joan Anton Sánchez de Juan (mat. 

26580), personal eventual de l’Ajuntament de Barcelona, entre la seva activitat municipal com a 
Tècnic 2 (80.20.PO.10), del Grup Municipal de Convergència i Unió i l’activitat privada consistent en 
la recerca i formació a través de la societat Barcelona Circles, SCCL. La dedicació professional 
privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública 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. 

 
3.-   (285/2016) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Víctor Centellas Ortigosa (mat. 27983) 

entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional de Tècnic 
Superior en Arquitectura, amb destinació al Departament de Llicències d'Obres de la Gerència 
d'Ecologia Urbana, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 3 (80.30.OP.20), i una activitat privada per 
compte propi com a arquitecte. Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la 
privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’arquitecte qualsevol manifestació del mateix en 
el terme municipal de Barcelona. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la 
jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública 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 
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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. 

 
4.-   (14/2016 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per el Sr. Gabriel Vintró  Bel (mat. 

803526) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional de 
Professor de Música amb destinació a l’Escola Municipal de Música de Sant Andreu, de l’Institut 
Municipal d’Educació d'aquest Ajuntament, amb les funcions pròpies d’un lloc base de la seva 
categoria, i l’activitat privada com a Professor de Música a l’empresa Ivan Prades Ferre, per a l’any 
acadèmic 2015-2016 des del 16 de setembre de 2015 fins al 31 d'agost de 2016. La dedicació 
professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 
l’Administració Pública 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. 

 
5.-  (17/2016 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per el Sr. Isaac Coll Prudencio (mat. 

805528) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional de 
Professor de Música amb destinació a l’Escola Municipal de Música de l’Eixample, de l’Institut 
Municipal d’Educació d'aquest Ajuntament, amb les funcions pròpies d’un lloc base de la seva 
categoria, i l’activitat privada com a Professor de Música a l’empresa Institució Cultural del CIC, FP, 
per l’any acadèmic 2015-2016. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la 
jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública 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. 

 
6.-  (22/2016) ESMENAR l’error que consta en la resolució de la Comissió de Govern de 31 de març de 

2016, de declaració d’interès públic que, on diu “DECLARAR d’interès públic la realització habitual 
de funcions docents en l’àmbit de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya en el marc de 
l’activitat de formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i 
Protecció Civil de Catalunya per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona”, 
ha de dir “DECLARAR d’interès públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya en el marc de l’activitat de formació que imparteix 
l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya per part del 
personal que presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona. En tot cas, caldrà demanar expressament 
i de forma prèvia l’oportuna autorització de compatibilitat.” 
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8.-   (25266) ACCEPTAR la petició de renúncia formulada per la Federació de Colles de Sant Medir, i en 
la seva virtut; DEIXAR sense efecte la cessió d’ús de l’espai del local municipal ubicat al carrer 
Igualada núm. 10 que aquesta entitat associativa ostentava per acord de la Comissió de Govern de 
3 de juliol de 2013; CEDIR l’ús a favor de l’Associació de Joves Gitanos de Gràcia de l’espai del 
local municipal ubicat al carrer Igualada núm. 10, amb la finalitat de destinar-lo a seu social per a la 
realització i prestació de les activitats pròpies del seu objecte cultural, d’acord amb les condicions 
del document annex, que s’aprova; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini 
de vint dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, procedir a la cessió de l’ús; i 
FORMALITZAR la cessió en document administratiu. 

 
9.-  (E.10.6006.16) MODIFICAR l’encàrrec atorgat al Patronat Municipal de l’Habitatge per acord de la 

Comissió de Govern en sessió d’1 d’octubre de 2014, per a la gestió i administració dels habitatges 
primer primera, segon segona, tercer primera, quart segona i cinquè segona de la finca del carrer 
Ciutat de Granada núm. 44 en el sentit d’autoritzar al Patronat Municipal de l’Habitatge la 
transmissió de l’habitatge cinquè segona de l’esmentada finca del carrer Ciutat de Granada núm. 
44, a la senyora Dolores Fandiño Zarauza, en la seva qualitat d’afectada urbanística per l’execució 
de la MPGM del barri del Carmel; i CONFERIR al Patronat Municipal de l’Habitatge l’apoderament 
necessari per a formalitzar la venda referida, pel preu i condicions que corresponguin a la seva 
qualificació com a habitatge protegit i la seva destinació a afectats urbanístics (HAUS). 

 
10.-  (3–030/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-030/2016 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 58.800,00 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. 16040491; i PUBLICAR 
aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
11.-  (3-031/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-031/2016 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 2.797.500,00 euros, per fer front a l’anualitat 2016 
corresponent al Pla de sistemes de l’Institut Municipal d’Hisenda, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable núm. 16040591 i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 
Districte de l'Eixample 

 
12.-  (20169205) APROVAR el Plec de Clàusules Administratives particulars i el Plec de prescripcions 

tècniques del contracte núm. 16C00003 de la gestió de serveis públics, modalitat concessió, per a 
la gestió i explotació del centre cívic Fort Pienc  i casal  infantil Fort Pienc del Districte de 
l’Eixample, durant el període 2016-2018. AUTORITZAR la despesa del contracte per un import de 
703.835,00  euros, en concepte de subvenció màxima per mantenir l'equilibri econòmic i amb 
càrrec al Pressupost/os i Partida/es que s'indiquen en aquest mateix document condicionada a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. CONVOCAR el 
procediment obert per l'adjudicació de l'esmentat contracte, d'acord amb l'art. 141 de la LCSP, de 
14 de novembre de 2011. 
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Districte de Sants-Montjuïc 
 
13.-   (20162026) APROVAR, d’acord amb l’ art. 13.r de la Llei 22/98, de 30 de desembre, que aprova la 

Carta Municipal de Barcelona i el Decret d’Alcaldia de 13 de juny de 2015, el conveni de 
col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Sants-Montjuïc, i 
l’Associació de veïns Font de la Guatlla-Magòria, amb NIF G58300963, que té per finalitat facilitar el 
desenvolupament d’activitats i iniciatives de les entitats i ciutadans del barri de Font de la Guatlla, la 
dinamització sociocultural del barri i la gestió d’activitats que es realitzin des del centre cívic Font de 
la Guatlla, amb aportació per part de l’ Ajuntament de Barcelona, Districte de Sants-Montjuïc, de la 
quantitat de 38.099,00 euros, essent la durada d’aquest acord fins a 31 de desembre de 2016; 
FACULTAR el Regidor del Districte de Sants-Montjuïc, l’Il·lm. Sr. Jaume Asens Llodrà, per a la 
signatura d’aquest conveni; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 38.099,00 euros amb càrrec 
al pressupost de 2016  i a les partides que s’indiquin en el document comptable, a favor de l’ 
Associació de veïns Font de la Guatlla-Magòria, amb N.I.F. G58300963; i REQUERIR l’entitat 
beneficiària per tal que, en el termini màxim de sis mesos a comptar des del pagament de la 
subvenció, presenti la justificació dels fons rebuts, així com el balanç econòmic i la memòria de 
funcionament de l’activitat subvencionada. 

 
14.-   (20169207) INICIAR l'expedient per a la contractació de la concessió de la gestió de serveis 

d'infància (ludoteques) del Districte de Sants-Montjuïc, amb núm. de contracte 16C00007, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total 
de licitació de 734.286,00 euros, exempt d'IVA; 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 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual; i 
DONAR compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció. 

 
Districte de Sant Andreu 

 
15.-   (09-CONV-501.1/2015) APROVAR l’annex 1 del Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament 

de Barcelona –Districte de Sant Andreu- i la Societat Cultural i Esportiva la Lira, per a la gestió 
corresponsable de l’edifici del carrer Coroleu, núm. 15 i la planta baixa del carrer Abad Odó, núm. 
22, segons el programa d’activitats presentat, amb vigència per a tota l’anualitat 2016; FACULTAR 
la regidora del Districte de Sant Andreu per a la signatura de l’annex al Conveni esmentat, així com 
la de tots aquells actes que se’n derivin; AUTORITZAR la despesa de 54.785,11 euros, a càrrec de 
la partida 48903.33411.0609  per subvencionar l’execució d’aquesta actuació; DISPOSAR i 
RECONÈIXER l'obligació, prèvia signatura de l'annex, a favor de la Societat Cultural i Esportiva La 
Lira, amb NIF G58301466, per un import de 54.785,11 euros; 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 de 
l’actuació subvencionada. 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
16.-   (20144531) ACORDAR la suspensió, per un termini de dos mesos, de l'execució del contracte 

14004959 de subministrament i instal·lació d'elements per a la renovació semafòrica de nou cruïlles 
semaforitzades a la ciutat de Barcelona, d'acord amb l'informe de la Direcció de Serveis de Mobilitat 
de 4 d'abril de 2016 i en virtut del que disposa l'article 220.1 del RDL 3/2011 pel que s'aprova el 
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Text refós de la Llei de contractes del sector públic. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per 
l'import d'adjudicació de 561.201,99 euros, a Aeronaval Construcciones e Instalaciones, S.A., 
modificant la distribució pressupostària del contracte, inicialment consignant en l'exercici 2015. 

 
17.-   (092/16) APROVAR la modificació del conveni de col·laboració a subscriure amb Volkswagen-Audi 

España, S.A. per a l’impuls i promoció de la mobilitat elèctrica i la cessió d’equips de recàrrega, que 
va ser aprovat per la Comissió de Govern en sessió del 10 de juny de 2015. FACULTAR la Quarta 
Tinenta d’Alcaldia per a la seva formalització. 

 
18.-   (2BC2016/030) APROVAR, de conformitat amb l’article 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 

qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), el Projecte Modificat 
del projecte d’execució per l’adequació i ampliació de la residència de gent gran Francesc Layret, 
Casa de la Lactància, a la Gran Via de les Corts Catalanes, 475, al districte de l’Eixample a 
Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic Jurídic, que figura a l’expedient 
administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un import de 4.310.550,84 euros, el 
21% de l’IVA inclòs (aquesta diferència de pressupost inferior a l’aprovat per un import de 
4.798.652,72 euros, IVA inclòs, és deguda a que l’import de les obres adjudicades va ser de 
3.613.202,72 euros, derivats de la baixa oferta per l’adjudicatària de les obres, que sumat a l’import 
de les partides del projecte modificat de 697.348,12 euros, dóna un total de 4.310.550,84 euros); 
PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província (BOPB), en un diari dels 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. 

 
19.-   (20160081) RENUNCIAR a la celebració del contracte 16000261 de serveis de neteja de pintades, 

eliminació de cartells i retirada d’altres elements de la via pública i el foment de l’ocupació de 
persones amb dificultats particulars d’inserció laboral, per als anys 2016-2019, en virtut del que 
disposa l’article 155 del R.D.L. 3/2011 de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, i INICIAR els tràmits oportuns per aprovar una nova licitació que 
doni resposta a la causa d’interès públic que justifica la renúncia, d’acord amb els informes que 
obren a l’expedient. 

 
Districte de Nou Barris 

 
20.-   (8BD 2014/033) APROVAR inicialment el Projecte executiu del Casal de barri situat a l’illa 

compresa entre els carrers Palamós, Garbí i S’Agaró al barri de Trinitat Nova, al Districte de Nou 
Barris a Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe de Conformitat Tècnica del Projecte 
que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un 
pressupost de 2.417.226,00 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. 

 
  


