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ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió ordinària de 14 de setembre de 2017. 

 
 Aprovació de l'acta de la sessió de 7 de setembre de 2017. 
 

Part Decisòria 
 
 Propostes d’acord 
 

ALCALDIA 
 
1.-  (265-2017 DSAJ) APROVAR el Projecte normatiu relatiu a la Modificació del Reglament d’honors i 

recompenses dels membres de la policia municipal i del servei d’extinció d’incendis, aprovat pel Consell 
Plenari Municipal de 17 de setembre de 1976, i donar-li el tràmit previst a l’article 111 del Reglament 
Orgànic Municipal. 

 
2.-  (20174245) INICIAR l'expedient per a la contractació de l'adquisició i gestió de la uniformitat bàsica 

operativa (UBO) per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, d’acord amb el plec de prescripcions tècniques 
i amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 17004393, mitjançant 
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 
3.958.211,92 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 partida 0401 22104 13211 i als pressupostos de 2018 i 2019 amb 
el desglossament següent: pressupost net 3.271.249,52 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import 
de l'IVA de 686.962,40 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els 
pressupostos corresponents atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva 
autorització. DONAR-NE compte d'aquesta resolució a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció. 

 
ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 
3.-  (209/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Javier Águila Morales (mat.15026906) 

entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria professional de Tècnic 
Mig en Treball Social, amb destinació al Centre de Serveis Socials Roquetes–Trinitat Nova–Canyelles 
de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona, on desenvolupa les funcions pròpies del lloc de 
treball de Cap de Secció 1(50.10.GE.10), i l’activitat pública com a Professor associat a temps parcial 
de la Universitat de Barcelona, per al curs acadèmic 2016-2017 des del 15 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 demés previsions que es contenen en la 
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei 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. 
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4.-  (0683/17) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Oficina Antifrau de 
Catalunya per establir un canal estable de comunicació entre l’Ajuntament de Barcelona i l’OAC que 
permeti assolir objectius d’interès comú. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 
5.-  (2017/571) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Save 

the Children pel Projecte "Recerca i Rescat Marítim – SAR (Search and Recue) Salvar vides al 
Mediterrani" 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 i DISPOSAR la despesa a favor  per un import de 
100.000 euros, amb càrrec a la partida 48903/23291/0701 a favor de la Fundació Save the Children 
amb CIF G79362497. REQUERIR les entitats beneficiàries per tal que en un termini no superior a tres 
mesos de la finalització del projecte presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, mitjançant la 
presentació de l'informe d'auditor, d'acord amb allò establert al pacte 5è del conveni. FACULTAR el 
Primer Tinent d'Alcaldia, Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni. 

 
6.-  INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document de 14 de setembre 

de 2017. 
 
7.-  (2017/624) INICIAR l'expedient per a la contractació de Manteniment i implementació SAP,BPC,PCM i 

Inversió, amb núm. de contracte 17004212, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, i amb un pressupost total de licitació d'1.471.447,12 euros, IVA inclòs, distribuït en 
els següents lots: -LOT núm. 1, SAP BPC, per un import de 565.108,72 euros IVA inclòs; -LOT núm. 2, 
SAP PCM, per un import de 556.890,40 euros IVA inclòs; -LOT núm. 3, SAP Inversions i Patrimoni, per 
un import de 349.448,00 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/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent 
desglossament: pressupost net 1.216.072,00 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 
255.375,12 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l'actual 

 
8.-  (E.01.6019.17) MODIFICAR l’encàrrec de gestió atorgat al Patronat Municipal de l’Habitatge per acord 

de la Comissió de Govern en sessió de 10 de juny de 2015 per la gestió i administració de l’edifici situat 
al carrer de Reina Amàlia núm. 38-38b en el sentit d’excloure els locals comercials de l’àmbit material 
de l’encàrrec. 

 
9.-  (E.08.6042.16) ADQUIRIR, a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, a l’entitat financera 

Bankia, SA (CIF núm. A-14010342), l’habitatge situat al carrer de Pla de Fornells núm. 72-74, 1r 1a 
(identificat registralment com finca núm. 36.806 del Registre de la Propietat núm. 13 dels de Barcelona), 
en virtut del dret de tanteig que ostenta l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) de 
l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la 
mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària i de la Disposició addicional 
setena de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les 
persones en risc d’exclusió residencial, en el seu punt 3; APROVAR com a preu de la compravenda 
l’import de 75.000,00 euros; LLIURAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 75.000,00 
euros, amb càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 de desembre de 2014, 
assentament 7000424875 del pressupost municipal de l’any 2014, ENCARREGANT-LI el pagament de 
l’esmentada adquisició, així com la gestió i administració de l’esmentat habitatge per tal de destinar-lo a 
habitatge de lloguer social; FORMALITZAR la compravenda, prèvia cancel·lació d’aquells gravàmens 
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quin manteniment suposin una càrrega econòmica per a la Corporació municipal; i INSCRIURE-LA en 
el Registre de la Propietat.  

 
10.-  (E.09.6048.16) PRECISAR l’acord de la Comissió de Govern, aprovat en sessió de 22 de desembre de 

2016, en virtut del qual es va adquirir a l’entitat financera Cajamar, Caja Rural SCC (CIF núm. F-
04001475), en exercici del dret de tanteig, la finca situada al carrer de Turó de la Trinitat núm. 95-97, en 
el sentit de determinar que l’esmentada adquisició es troba subjecte a l’Impost del valor afegit (IVA) i 
que ascendeix a l’import de 102.750, fent un preu total d’adquisició de l’esmentat habitatge de 695.750,- 
€; LLIURAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 695.750,- €, amb càrrec a l’obligació 
reconeguda al seu favor per decret de 31 de desembre de 2014, assentament 7000424875 del 
pressupost municipal de l’any 2014; mantenint inalterable la resta del referit acord. 

 
11.-  (3–116/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-116/2017 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 de l’Institut Municipal de Serveis Socials, per atendre despeses 
derivades del Programa d’Atenció Integral al Personal Municipal (PAIPEM),  per un import de 13.685,00 
euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que 
consta a l’expedient, referència comptable 17083195; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 
DONAR-NE compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda  

 
12.-  (3–117/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-117/2017 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017, 
d’import 342.525,64 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. 17090191; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
13.-  (3–118/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-118/2017 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017, 
d’import 220.000,00 euros, per atendre transferències de crèdit de la Gerència d’Empresa Cultura i 
Innovació per les despeses derivades de la realització de varis Convenis de col·laboració, de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable núm. 17090491; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
14.-  (3–119/2017) APROVAR l’expedient núm.3-119/2017 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’aplicació del Romanent de Tresoreria per a despeses amb finançament 
afectat en la liquidació del Pressupost de l’exercici 2016, 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 la Comissió de Govern de 15 de juny de 2017, i per un import total 
de 8.800,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 17090195; i PUBLICAR aquest acord a 
la Gaseta Municipal. DONAR-NE compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 
15.-  (3–120/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-120/2017 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 de la Generalitat de Catalunya (Servei  d’Ocupació de Catalunya), 
per atendre despeses derivades del Programa Treball i Formació,  per un import de 2.222.377,76 euros, 
de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable 17090495; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-
NE compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda 
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16.-  (3–121/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-121/2017 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017, 
d’import 654.416,35 euros, per atendre transferències de crèdit de la Gerència Municipal per atendre 
despeses per tasques de millora dels paviments de les voreres, de conformitat amb la documentació i 
amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 
17090591; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
17.-  (3–122/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-122/2017 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017, 
d’import 868.723,00 euros, per atendre transferències de crèdit de l’Àrea de Drets Socials per atendre 
despeses derivades del Pla de Recursos Humans, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 
17090691; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
18.-  (019-AVLL/2017-SG-Fase II) 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 normativa següent: I. Avantprojecte de llei de creació 
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya 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 cada 
iniciativa normativa a la Secretaria de la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament. 

 
ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 
19.-  (20170292) APROVAR l’encàrrec de gestió al Consorci Institut Infància i Adolescència de Barcelona 

(IIAB) de les tasques materials i tècniques relatives a l’assessorament i acompanyament per a la 
definició d’un model integral d’espais familiars municipals per a la primera infància de Barcelona. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 8.470,00 euros amb càrrec a la partida 0201-23121-22707 
del pressupost municipal de 2017, a favor del Consorci Institut Infància i Adolescència de Barcelona 
(IIAB)  amb NIF núm. P-5800046D, per a l’encomana de gestió abans indicada. FACULTAR el Sr. 
Ricard Fernández Ontiveros, Gerent de l’Àrea de Drets Socials, per a la signatura de l’encomana, així 
com la de tots aquells documents que es derivin de la mateixa 

 
20.-  (9SD/17 - IMEB) ACCEPTAR la subvenció per un import total màxim d'1.195.304,00 euros, atorgada pel 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a aquest Ajuntament, com a corporació 
local titular del Conservatori de Música Municipal de Barcelona, segons Acord de govern de 25 de juliol 
de 2017, destinada al finançament de les despeses de funcionament i les despeses de personal del 
centre, per a la impartició dels ensenyaments professionals de música, corresponent al curs 2015-2016. 
DECLARAR que aquesta corporació no incorre en cap dels supòsits que estableix l’article 13.2 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. DECLARAR que ni aquesta corporació local 
ni cap organisme d’aquesta rep de la Generalitat i els seus organismes autònoms cap altra subvenció 
pel mateix concepte. 

 
21.-  (EM 2017-09/18) APROVAR el Protocol de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 

l’Ajuntament de Barcelona per a la constitució de l’operador metropolità d’habitatge de lloguer, que té 
per objecte l’inici i l’impuls de l’expedient d’activitat econòmica que preveuen desenvolupar 
conjuntament les dues administracions, per a la creació d’una societat d’economia mixta que tindrà el 
caràcter de promotor social d’habitatge. 
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ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 
22.-  (0185/2017) REBUTJAR l’oferta econòmica del Lot 1 urgència i EXCLOURE de la licitació a l’Associació 

Lligam per la inserció social de dones, amb NIF. G60688157, per no considerar suficient l'al·legació 
efectuada a requeriment d’aquest Ajuntament, per estar incursa en presumpció de ser anormal o 
desproporcionada, segons el procediment establert a l’article 152.3 del TRLCSP; ADJUDICAR, de 
conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació, l’acord marc amb núm. contracte 17001342, 
que té per objecte la designació/homologació d’entitats i de fixació de les condicions dels successius 
contractes de serveis d’acolliment d’urgència, llarga estada i fase d’autonomia per a dones víctimes de 
violència masclista i llurs fills i filles, amb una estimació anual de despesa d’1.734.480,00 euros IVA 
inclòs. DESIGNAR les entitats homologades i adjudicatàries de l’acord marc següents: Lot 1: Urgència: 
1. Fundació Surt NIF. G64404213, 2. Associació In Via NIF. G64980501, 3. Fundació Salut i Comunitat 
NIF. G61878831. Lot 2: Llarga Estada: 1. Fundació Surt NIF. G64404213, 2. Associació Lligam per la 
inserció social de dones NIF: G60688157,  3. Associació In Via NIF. G64980501, 4. Fundació Salut i 
Comunitat  NIF. G61878831, 5. Filles de la caritat. Fundació Social. Llar de Pau NIF.R5800615F. Lot 3: 
Autonomia: 1. Prohabitatge Intermediari Social per a l’accés a l’habitatge NIF. G61964102,  2. 
Provivienda NIF. G79408696, 3. Fundació IPSS NIF: G64836059, 4. Fundació Salut i Comunitat NIF. 
G61878831, 5. Filles de la caritat. Fundació Social. Llar de Pau NIF. R5800615F. FORMALITZAR 
l’acord marc en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de 
l'adjudicatari 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. 
FACULTAR l’estructura executiva que s’annexa al Decret d’Alcaldia de 6 de setembre de 2016 per 
aprovar la contractació derivada del present Acord Marc. 

 
23.-  (1100/17) APROVAR inicialment el Decret que regula el procediment d’emissió del document de 

veïnatge de l’Ajuntament de Barcelona; SOTMETRE’L a informació pública durant el termini de trenta 
dies, de conformitat amb l’article 112 del ROM; TENIR-LO per aprovat definitivament en cas que 
transcorri l’esmentat termini sense que es presentin al·legacions; PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial de la 
Província, a la Gaseta Municipal i al web municipal. 

  
Districte de Ciutat Vella 

 
24.-  (2017/3209) APROVAR l'Encàrrec de Gestió per a la realització d'obres d'enderrocs de diferents 

elements constructius a diferents emplaçaments del Districte de Ciutat Vella en compliment d'obres 
d'execució subsidiària dictades per l'òrgan competent pel restabliment de la legalitat urbanística al 
Centre d'Iniciatives per a la reinserció (CIRE) amb CIF Q-5856204B. AUTORITZAR I DISPOSAR la 
despesa per un import de 50.000,60 euros (IVA inclòs) amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es 
indicats en aquest document, a favor del Centre d'Iniciatives per a la reinserció (CIRE) amb CIF Q-
5856204B per a l'esmentat encàrrec de Gestió. FACULTAR la Gerent del Districte de Ciutat Vella per la 
seva formalització. PUBLICAR-LO d'acord amb el que estableix l'article 11 de la Llei 40/2015. 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
Districte de Gràcia 

 
25.-  (17PL16482) SUSPENDRE l’aprovació inicial, de conformitat amb l’article 89.2 del Text Refós de la Llei 

d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), del Pla de Millora Urbana per a la reforma de 
l’antiga editorial Seguí, situada al carrer Bonavista núm. 30, atesa la petició formulada pel promotor per 
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introduir esmenes en el document, d’acord amb l’informe de la Direcció d’Actuació Urbanística que 
consta a l’expedient i es dóna per reproduït a efectes de motivació; ADVERTIR als promotors del Pla, 
de conformitat amb l’article 95.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques, que disposen d’un termini de tres mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació d’aquest acord, per resoldre les deficiències assenyalades a l’informe de 
referència; en cas que no ho facin, es declararà la caducitat de l’expedient administratiu i es procedirà a 
l’arxiu de les actuacions; NOTIFICAR el present acord als promotors del Pla. 

 
Districte de Nou Barris 

 
26.-  (8BD 2016/109) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització de la plaça dels Jardins 

d’Alfàbia, al Districte de Nou Barris, 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 
921.270,06 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; 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; i 
ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 
Districte de Sant Martí 

 
27.-  (17obo43) APROVAR definitivament el “Projecte Modificat del Projecte d’urbanització i infraestructures 

del carrer Bolívia, entre els carrers de Fluvià i Selva de Mar”, al Districte de Sant Martí, àmbit del PEI 
del 22@, a Barcelona, d’iniciativa pública, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte de 8 de maig de 
2017, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un 
import de 2.865.090,41 euros, més el 21% de l’impost del valor afegit (IVA); d’acord amb allò que 
preveu l’art. 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Lle i 
d’Urbanisme; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), a la 
Gaseta Municipal, al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en un dels diaris de més circulació de la 
província; NOTIFICAR-HO als interessats en aquest procediment; i ENCARREGAR a Bagursa la gestió 
de l’actuació. 
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