Secretaria General

Ref:CG 23/17

ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió ordinària de 15 de juny de 2017.
Aprovació de l'acta de la sessió de 8 de juny de 2017.
Part Decisòria
ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
1.-

(032-D/2017-SG) 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. Projecte de decret pel qual s’estableixen els
requisits i les garanties tecnicosanitàries comunes dels centres i serveis sanitaris i els procediments per
a la seva autorització i registre 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 aquesta iniciativa normativa a la
Secretaria de la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament.

2.-

(1/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Pol Alonso Pujol (mat.74421) entre la seva
activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional de Tècnic mitjà d’Arquitectura,
amb destinació a l’Àrea de Manteniment i Rehabilitació de la Direcció de Serveis Tècnics del Patronat
Municipal de l’Habitatge de Barcelona, on desenvolupa el lloc de treball de Tècnic 4 (codi 80.40.OP.20)
i l’activitat privada per compte propi com a arquitecte, excloent del seu exercici qualsevol manifestació
del mateix en el terme municipal de Barcelona, per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat
pública i la privada; la seva dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada
laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i en horari no coincident amb el municipal, d’altra
banda, 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. I, 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.

3.-

(2/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Oriol Pedreny Fargas (mat. 77436) entre la
seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional de Tècnic mitjà
d’Arquitectura, amb destinació a l’Àrea de Manteniment i Rehabilitació de la Direcció de Serveis Tècnics
del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, on desenvolupa les funcions pròpies d’un lloc de
treball de tècnic 4 i l’activitat privada d’arquitecte tècnic per compte propi, excloent del seu exercici
qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona, per tal d'evitar possibles
coincidències entre l'activitat pública i la privada; la seva dedicació professional privada no podrà
superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i en horari no coincident
amb el municipal, d’altra banda, 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. I, 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.
4.-

(4/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Andrea González Fontaneda (mat.
73090) entre la seva activitat municipal com a funcionaria interina, amb la categoria professional
d’Auxiliar, amb destinació a l’Àrea d’Administració de Finques de la Direcció de Serveis Jurídics i Gestió
del Patrimoni del Patronat Municipal de l'Habitatge, desenvolupant les funcions pròpies d’un lloc de
treball de suport 5, i l’activitat privada d’Arquitecte per compte propi. 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 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.-

(475/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Andrea Compagno Fernández (mat.
75762) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria professional de TS
Dret, amb destinació al Departament de Serveis Jurídics-Secretaria del Districte de Sarrià-Sant Gervasi,
on ocupa el lloc de treball de Tècnica 3 (80.30.SJ.10), i l’ activitat privada per compte propi com a
administradora de les entitats mercantils “Sand, consultoria e innovación social, Sociedad Limitada” i
“Òptica del mercat Igualada SL”. 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.-

(501/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Meritxell Cuartero Cavallé (mat.
75963) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria professional de TS
Arquitectura, amb destinació al Departament de Patrimoni Arquitectònic Història i Art de la Gerència
d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 3 (80.30.OP.20), i una activitat
privada per compte propi d’Arquitectura, interiorisme i disseny gràfic. Per tal d'evitar possibles
coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada
d’Arquitectura i de les activitats privades d’interiorisme i disseny gràfic quan estiguin relacionades amb
la d’Arquitectura, tant a la Sra. Cuartero com a la societat Districte 6 Arquitectes SLP, de la que és sòcia
única i administradora única, qualsevol manifestació de les mateixes 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
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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.
7.-

(556/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Enrique Pérez Sanz (mat. 75916) entre la
seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional de TS Arquitectura, amb
destinació al Departament de Llicències i Inspeccions del Districte de l’Eixample, on ocupa el lloc de
treball de Tècnica 3 (80.30.OP.20), i una activitat privada per compte propi de Serveis Tècnics
d'Arquitectura. Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de
l’exercici de l’activitat privada de serveis tècnics d'Arquitectura, 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
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.

8.-

(557/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mª Jose Galera Almendros (mat.
76005) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria professional
d’auxiliar administrativa, amb destinació a la EAIA Horta - Guinardó de la Gerència de Qualitat de Vida,
Igualtat i Esport, on ocupa el lloc de treball de Suport 4 (90.40.GE.20), i l’activitat privada per compte
propi: estudis de mercat i sondejos d'opinió. 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.

9.-

(558/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Robert Furió Dominguez (mat. 73281)
entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional de TS
Arquitectura, amb destinació al Departament de Llicències d'Obres de la Gerència d'Ecologia,
Urbanisme i Mobilitat, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 3 (80.30.OP.20), i una activitat privada per
compte propi d’ Arquitecte fora del terme municipal de Barcelona. Per tal d'evitar possibles
coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada
d’Arquitectura tant al Sr. Furió com a la societat Furió Arquitectes SUL, de la que és soci únic i
administrador únic, 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 desembre, d’incompatibilitats del personal de les
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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.
10.- (591/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Laia Creus Gispert (mat. 75855) entre
la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria professional de TS Gestió, amb
destinació al Departament de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de Les Corts, on ocupa el
lloc de treball de Tècnica 3 (80.30.GA.30), i dues activitats privades per compte propi com a
il·lustradora de contes infantils, i arqueòloga i historiadora. 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.
11.- (373/2017) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci
d’Educació de Barcelona per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació
dual, els cicles formatius de grau mitjà i superior en centres de titularitat municipal, a la ciutat de
Barcelona, amb vigència a partir de la data de la seva signatura i fins a la finalització del curs 20182019. FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia, Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura de
l'esmentat conveni. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació
i Seguretat i Prevenció.
12.- INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document de 15 de juny de
2017.
13.- (DSAI-1701) APROVAR la Instrucció relativa a l’Estatut de la Direcció de Serveis d’Auditoria Interna,
que s’annexa. INSCRIURE-LA en el Registre Municipal d’Instruccions i Circulars i un cop inscrita;
PUBLICAR l'esmenada Instrucció en la Gaseta Municipal.
14.- (EM 2017-06/14) ASSIGNAR al Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, entitat pública
empresarial de l’Ajuntament de Barcelona, les tasques que desenvolupa la Societat Municipal
Barcelona Gestió Urbanística, SA en matèria d’habitatge. DECLARAR la successió d’empresa l'1 de
juliol de 2017 i per tant procedir a la subrogació del personal laboral que presta els seus serveis a la
Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA fins a la data d’assignació, 1 de juliol de 2017, que
consten a l’annex 1 del present acord, a l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Entitat Publica
Empresarial Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, d’acord amb el que preveu l’article 44 de
l’Estatut dels Treballadors i l’article 1 apartat 1 c) de la Directiva 23/2001/CE, tot garantint l’adopció de
totes aquelles mesures que es considerin procedents per vetllar pel respecte als drets bàsics dels
treballadors i treballadores que prestin servei actualment. DETERMINAR que el règim jurídic aplicable a
aquest personal de l’annex 1 d’aquest acord, comporta la subrogació en els drets i obligacions laborals i
de seguretat social de la Societat Barcelona Gestió Urbanística, SA a l’Ajuntament a través de l’Entitat
Publica Empresarial Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona i, en general, de totes les
obligacions en matèria de protecció social complementària que hagi adoptat l’empresari cedent, en
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especial el reconeixement de l’aplicació del conveni col·lectiu estatal del sector Contact Center, pel que
fa al personal al qual segons l’annex de referència li és d’aplicació l’esmenat conveni, de les condicions
del conveni col·lectiu de Catalunya d’Oficines i Despatxos, en aquest cas amb les millores que s’hagin
produït, pel que fa al personal al qual segons l’annex de referència li és d’aplicació l’esmentat conveni i
del reconeixement l’aplicació de determinades condicions de treball establertes a l’acord de condicions i
conveni col·lectiu de l’Ajuntament de Barcelona pel que fa al personal que consta a l’annex amb
aquesta condició. FIXAR que el personal amb contracte laboral de caràcter indefinit a l’empresa
cedent, s’incorporarà com a conseqüència de la referida subrogació de personal a l’Ajuntament de
Barcelona, mitjançant l’Entitat Publica Empresarial Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, com
a personal indefinit, tot subsistint els corresponents contractes laborals, però quedant limitada la seva
incorporació a l’Ajuntament de Barcelona als llocs de treball dels serveis d’habitatge de l’Entitat Pública
Empresarial Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona. DECLARAR que el fet que el personal
subrogat, que té la condició d’indefinit a la Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA,
s’incorpori a l’Ajuntament de Barcelona mitjançant l’Entitat Pública Empresarial Patronat Municipal de
l’Habitatge de Barcelona, amb la mateixa condició que ostentava a la societat cedent, no confereix a
aquest personal la condició d’empleat públic, que només es pot adquirir a través d’un procediment
selectiu fonamentat en els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. ESTABLIR que l’adquisició de la
condició d’empleat públic per part del referit personal resta condicionada a la superació del procés
selectiu corresponent, fonamentat en tot cas en els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat,
prèvia oferta pública, per accedir als llocs de la categoria funcionarial que els correspongui d’acord amb
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, declarant que, en el cas que el referit personal no superés el procés
selectiu corresponent, es donarien els requisits per a procedir a l’extinció de la relació laboral objecte de
la present subrogació. A tots els efectes per al personal subrogat es considerarà l’antiguitat acumulada
a efectes de mèrits o serveis prestats en l’administració. DETERMINAR que en el cas del personal
laboral amb contracte temporal amb data de finalització determinada, que estigui en vigor en el moment
de la transmissió (duració determinada per obra i servei determinat, per circumstàncies de la producció
o per interinitat, etc) aquests s’extingiran segons l’establert en els respectius contractes, sense perjudici
de la consideració de l’antiguitat acumulada a efectes de mèrits o serveis prestats en l’administració.
ADSCRIURE al Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona els recursos materials i econòmics
actualment assignats, en matèria d'habitatge, a Barcelona Gestió Urbanística, SA, i que figuren en
l’annex 2. ESTABLIR un període transitori de sis mesos per tal de facilitar la transició i subrogació dels
contractes externs que té contractats la Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA en l’àmbit
de l’Habitatge, que figuren relacionats en l’annex 3 determinant que totes les despeses que assumeixi
la Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA en la matèria, fins a la finalització del període
transitori establert, aniran a càrrec del Patronat Municipal de l’Habitatge que abonarà a la Societat
Municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA els imports acreditats. DONAR-NE compte al Plenari del
Consell Municipal.
15.- (2017/520) APROVAR el conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el Comitè
Català per als Refugiats-Catalunya amb ACNUR per al desenvolupament, tant de la seva activitat de
sensibilització a Barcelona com del suport a les funcions pròpies de l’Alt Comissionat de les Nacions
Unides pels Refugiats en els països on està present. FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia, Im. Sr.
Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni.
16.- (2017/34) AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa, en concepte de despeses privatives
generals del contracte d’arrendament al carrer Tànger 98-108 plantes 10,11 i 12 a favor de Grupo
Inmobiliaro Castellví, CIF B08373250, per un termini de 3 anys i una provisió per IBI de 4.296,24 euros
més l’IVA i de despeses privatives de 9.715,05 euros més l’IVA, fent un total pressupostari anual de
203.443,93 euros per l’exercici 2017, 204.054,26 euros per l’exercici 2018 i 204.666,42 euros per
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l’exercici 2019; ABONAR mensualment, mitjançant la nòmina de lloguer la provisió per IBI i per
despeses privatives.
17.- (2017/48) MODIFICAR la convocatòria per a l’atorgament d’un ajut equivalent a la quota líquida de
l’Impost sobre béns immobles, corresponent al domicili habitual, a aquelles persones amb pocs
recursos econòmics en el sentit d’establir un nou termini de presentació de sol·licituds del 18 d’abril fins
al 31 de juliol de 2017.
18.- (3-072/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-072/2017 de modificacions de crèdit, consistent en
transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017,
d’import 167.065,36 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. 17052691; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.
19.- (3-074/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-074/2017 de modificacions de crèdit, consistent en
generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de
l’exercici 2017, d’acord amb ingressos provinents de la Generalitat de Catalunya en concepte de fons
de foment del turisme (FFT) del quart trimestre de 2016, per fer l’aportació del 50% al Consorci de
Turisme, segons acord de la Comissió de Govern de 17 d’abril de 2013, i d’import 935.788,56 euros, de
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a
l’expedient, referència comptable 17060295; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONARNE compte a la Comissió d'Economia i Hisenda.
20.- (3-075/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-075/2017 de modificacions de crèdit, consistent en
transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017,
d’import 98.437,80 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. 17060291; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.
ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ
21.- (2017/850) APROVAR el règim de distribució dels recursos que integren la participació de l’Ajuntament
de Barcelona en el Fons de Foment del Turisme derivat de l’Impost sobre estades en establiments
turístics (IEET) en els següents termes: l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Turisme de Barcelona
elaboraran de comú acord un Pla de treball sobre Destinació sostenible i responsable; fruit d’aquest Pla
de treball consensuat, el Consorci Turisme de Barcelona rebrà el 50% de l’IETT destinat a l’Ajuntament
de Barcelona per finançar projectes i actuacions tot atenent de manera prioritària les necessitats de
promoció turística, fins a un límit anual de 4.500.000,00 euros; l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant
acord de la Comissió de Govern, podrà modificar aquesta distribució per raons de necessitat motivada;
l’Ajuntament de Barcelona realitzarà l’ordenació de pagament a favor del Consorci Turisme de
Barcelona en el termini màxim de 30 dies a partir de la data de cada ingrés transferit a l’Ajuntament per
part de la Generalitat de Catalunya; el Consorci Turisme de Barcelona aportarà a l’Ajuntament de
Barcelona la justificació dels projectes gestionats per aquest organisme i finançats per l’IETT que sigui
necessària als efectes de certificar en el termes i condicions que estableixi el Reglament del Fons; la
resta de l’assignació es gestionarà per l’Ajuntament de Barcelona, que la destinarà a les finalitats que
determinen la Llei 5/2017 de 28 de març, de mesures fiscals, administratives financeres i del sector
públic i de creació de l’Impost sobre estades en establiments turístics.
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22.- (2017/866) APROVAR els següents Projectes Municipals en matèria de turisme, finançats pel Fons de
Foment del Turisme de la Generalitat provinent de l’impost sobre estades en establiments turístics
(IEET) per import total de 213.116,57 euros, durant el període 2017: Centre d’Interpretació Història de
Sant Andreu i Rec Comtal (1a fase). 94.540,00 euros; Tast a la Rambla. 50.000,00 euros; redacció
Projecte Il·luminació d’Aqüeductes Zona Nord Nou Barris. 8.800,00 euros; redacció del projecte
renovació vial de servei del costat mar de la pIaça Lesseps (entre Gran de Gràcia i Torrent de l’Olla).
7.000,00 euros; elaboració d’un pla d’acció per a la promoció econòmica i turística a l’entorn de les
instal·lacions del Futbol Club Barcelona. 14.822,50 euros; dinamització turística de Ciutat Vella: creació
de rutes del Districte. 20.122,30 euros; projecte de recerca per a la millora d’accessibilitat de les
persones amb discapacitat intel·lectual als establiments turístics i centres comercials del barri de les
Corts de Barcelona 15.125,00 euros; ampliació senyalització Turística vianants Trinitat Vella. 2.706,77
euros. MODIFICAR l’aprovació del Projecte “Accessos i senyalística del Parc Natural de la Serra de
Collserola”, per import de 301.602,00 euros, fixant l’import final del mateix en la quantitat de 213.192,00
euros. MODIFICAR l’aprovació del Projecte Fira “B-Travel” per import de 52.000,00 euros, fixant l’import
final del mateix en la quantitat de 30.000,00 euros.
23.- (2017/867) APROVAR els següents Projectes Municipals en matèria de turisme, finançats pel Fons de
Foment del Turisme de la Generalitat provinent de l’impost sobre estades en establiments turístics
(IEET), aportació extraordinària derivada del conveni Ajuntament de Barcelona – Generalitat de
Catalunya per a l’assignació extraordinària del Fons per al foment del Turisme per al finançament
d’activitats de minimització de l’impacte de l’afluència turística sobre l’espai públic i els serveis en
determinades àrees de la ciutat de Barcelona per import total de 240.000,00 euros, durant el període
2017: increment equip Agents Cívics a l’entorn de la Sagrada Família. 215.000,00 euros; Renovació
paviment c. Domènec. 25.000,00 euros.
24.- (2017/733) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l’Agència per a la
competitivitat de l’empresa Acció, amb CIF S-0800476-D, per al projecte accions de promoció
econòmica internacional a Hong Kong (Xina), que instrumenta una transferència corrent a organismes
públics autonòmics, per un import de 43.911,47 euros; AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de
43.911,47 euros a favor de ACCIÓ a càrrec de la partida 0301 43321 48903; FACULTAR el Segon
Tinent d’Alcaldia, Jaume Collboni Cuadrado, per a la signatura del present conveni.
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA
25.- (0188/16) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 76.200,00 euros amb càrrec al/s
pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor del Consell d'Associacions de
Barcelona, amb NIF G64629538, per la segona pròrroga de l'any 2017 del conveni de col·laboració per
a la cogestió de la torre Jussana. PRORROGAR fins al 30 de setembre de 2017 el conveni de
col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i el Consell d'Associacions de Barcelona, amb NIF
G64629538, per a la cogestió del centre de serveis a les associacions de Jussana, 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
76.200,00 euros. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que presenti en data màxima 30 de desembre
de 2017 el balanç econòmic i la memòria de funcionament i la justificació dels fons rebuts. Aquest haurà
de contenir memòria d’actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts, memòria
econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades i informe de l’auditor.
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Districte de Gràcia
26.- (20162089) INADMETRE per extemporani el Recurs d'alçada interposat pel Sr. Víctor Martínez
Izquierdo, en representació del Club Esportiu Europa, amb NIF G08669277, el 23 de març de 2017,
contra l'acord de la mesa de contractació de 15 de febrer, notificat el 22 de febrer de 2017, que acordà
excloure del procediment de licitació i adjudicació del contracte de gestió de serveis, en la modalitat de
concessió, per a la gestió del camp de futbol de l'Àliga, al Club Esportiu Europa, de conformitat amb
l'informe jurídic que s'adjunta.
27.- (20172124) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Societat
Catalana d’Educació Ambiental, amb NIF G58037862, per a la Gestió Cívica de l’Equipament Aula Bosc
Turull, de conformitat amb l'article 34 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de
Barcelona i amb la Normativa reguladora dels expedients d'autorització de l'atorgament de convenis
administratius amb altres administracions públiques i institucions aprovada per decret d'Alcaldia el 27
d'abril de 2011; AUTORITZAR i DISPOSAR la quantitat de 60.000,00 euros a favor de l'esmentada
Entitat, en concepte de subvenció màxima per al desenvolupament del projecte de Gestió Cívica, amb
càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, condicionat, quant a l’exercici
2018 i 2019, a l’existència de crèdit adequat i suficient en la partida corresponent per a aquests
exercicis; FACULTAR per a la seva signatura el Regidor del Districte de Gràcia, Im. Sr. Eloi Badia i
Casas; ABONAR les esmentades quantitats a l'Entitat Societat Catalana d’Educació Ambiental, d’acord
amb allò establert en el conveni, prèvia la signatura del mateix; REQUERIR l'entitat beneficiària per tal
que, en el termini i en la forma indicats al text del conveni, presenti la documentació justificativa dels
fons rebuts; aquesta haurà de contenir memòria d'actuació amb indicació de les activitats realitzades i
resultats obtinguts, memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades i informe de
l'auditor. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
28.- (06-17-01EG) APROVAR l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Barcelona al Patronat Municipal de
l’Habitatge de Barcelona, per a la cessió d’ús del local situat a la planta baixa del carrer Torrent de l’Olla
203-217 amb entrada al carrer Nil Fabra 19-25 a l’Associació de Joves de Gràcia, amb NIF G66975962,
per a destinar-lo a desenvolupar el seu projecte associatiu juvenil, d’acord amb les condicions que es
contenen en el document annex. PUBLICAR l'acord al Butlletí Oficial de la Província.
Districte de Nou Barris
29.- (15SJ0034) PRORROGAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, Districte de
Nou Barris, i la Fundació Privada CIM, de la Universitat Politècnica de Catalunya, NIF G63749162, per
al desenvolupament del Programa d'impuls a la fabricació digital a la Zona Nord i al Districte de Nou
Barris, dins del servei de l'Ateneu de Fabricació a Ciutat Meridiana, pel període d’un any, des de l’1 de
juliol de 2017 al 30 de juny de 2018, que instrumenta l’atorgament d’una subvenció, mitjançant
concessió directa i amb caràcter excepcional, per un import de 184.219,31 euros, equivalent al 80% del
cost total del projecte (230.274,14 euros), i una durada d’1 any, d’acord amb allò previst a l’article 6.2 de
la Normativa General Reguladora de les Subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre
de 2010. AUTORITZAR i DISPOSAR l’import de 184.219,31 euros, a la partida 48903-23281-0608,
essent l'import de 92.109,65 euros a càrrec del pressupost per l'any 2017 i l'import de 92.109,66 euros a
càrrec del pressupost per l'any 2018, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en la
corresponent partida pressupostària per a l’esmentat exercici, a favor de la Fundació Privada CIM, de la
Universitat Politècnica de Catalunya, NIF G63749162, per subvencionar l’execució del projecte
esmentat. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a comptar des
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de la data de finalització del projecte subvencionat, presenti la justificació de la subvenció en els termes
fixats al conveni. FACULTAR, per a la seva signatura, la regidora del Districte de Nou Barris, Ima. Sra.
Janet Sanz Cid.
Districte de Sant Andreu
30.- (09-CONV-554/17) APROVAR inicialment les bases per a la gestió cívica del Casal de barri Torre La
Sagrera i la selecció de l’entitat gestora en règim de concurrència; SOTMETRE a informació pública les
esmentades bases per un termini de vint dies hàbils mitjançant publicació d’anuncis en el BOP de
Barcelona, en el taulell d’anuncis municipal i en el DOGC, d’acord amb l’article 124.2 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals;
TENIR per aprovades definitivament les bases en cas que transcorri l’esmentat termini sense que es
presentin al·legacions i, en el seu cas, APROVAR la convocatòria del procediment de pública
concurrència de les entitats interessades; AUTORITZAR la despesa per un import de 378.450,15 euros,
amb càrrec al pressupost corresponent als anys 2017, 2018, 2019 i 2020, condicionat a l’existència de
crèdit adequat i suficient a les partides corresponents; FACULTAR la Regidora del Districte de Sant
Andreu, Ima. Sra. Carmen Andrés Añón per a la realització de tots els actes que se’n derivin de
l’esmentat procediment fins a l’adjudicació de la gestió.
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
31.- (2BD 2017/112) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reforma del local del centre municipal de
recursos LGTBI, ubicat al carrer Comte Borrell, núm. 20-24, a Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord
amb l’Informe de Conformitat Tècnica del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que a aquests
efectes es dóna per reproduït, per un pressupost d'1.428.348,57 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; NOTIFICAR a les parts
interessades; SOTMETRE l’expedient a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, termini durant el qual es podrà examinar i formular
les al·legacions pertinents; i ACLARIR que en aquest còmput no es tindran en compte el dies
corresponents al mes d’agost.
Districte d'Horta-Guinardó
37.- (7BC 2017/022) APROVAR definitivament el Projecte executiu d'actuacions en la mitjana de la ronda de
Dalt, entre el PK 10,5 i el PK 10,7 (avinguda del Jordà), al Districte d'Horta-Guinardó de Barcelona,
d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic de Projecte (ITP) que figura a l'expedient
administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost d’1.865.064,47 euros, el
21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, a l'empara de 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; NOTIFICAR
com a interessats, i als efectes del Conveni de col·laboració en el manteniment i conservació de les
rondes de Barcelona i del tram municipal de la Gran Via nord, de 14 de maig de 2012, al Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i al
Consell Comarcal del Barcelonès; PUBLICAR aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província (BOPB),
en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de la
Corporació; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.
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Districte de Sant Andreu
38.- (9BD 2016/103) APROVAR inicialment el Projecte executiu de la reurbanització del carrer Puerto
Príncipe, barri del Congrés i els Indians, al Districte de Sant Andreu, d’iniciativa municipal, d’acord amb
l’Informe de Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per
reproduït, amb un pressupost d'1.386.509,97 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; APROVAR i FORMALITZAR el conveni
específic de cessió d’instal·lacions i servitud de pas sobre terrenys de línies de baixa tensió a favor
d’Endesa Distribución Eléctrica, SLU; 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), i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà
examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; i ACLARIR que en aquest còmput no es tindran en
compte els dies corresponents al mes d’agost.
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