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Ref:CG 42/16 

 
 
 ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió ordinària de 15 de desembre de 2016. 
 
 Aprovació de l'acta de la sessió d’1 de desembre de 2016. 
 

 Part Decisòria 
 

ALCALDIA 
 
1.-  (20144295) APROVAR, d'acord amb l'article 23 del text refós de la Llei de contractes del sector 

públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, amb la clàusula 3 del plec de 
clàusules administratives particulars i amb la proposició de l’adjudicatari, la pròrroga, des del dia 3 
de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2018, del contracte de serveis núm. 14002638, de 
manteniment, neteja, descontaminació, reparació dels equips de respiració autònoma (ERA), equips 
de protecció química (EPQ) i cascs d'intervenció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i 
Salvament (SPEIS), adjudicat a MSA Española SAU, amb NIF  A08201832 (actualment MSA Spain 
SLU, amb NIF B08201832), per acord de la Comissió de Govern, de 3 de desembre de 2014, i 
modificat per acord de la Comissió de Govern, de 14 de juliol de  2016. AUTORITZAR i DISPOSAR 
la despesa relativa a la pròrroga del contracte número 14002638, per un import de 601.069,92 
euros, dels quals 496.752,00 euros corresponen a l'import net i els restants 104.317,92 euros a l'IVA 
al 21%, amb càrrec a la partida 0401 21300 13612 dels pressupostos de 2017 i de 2018, 
subordinada la seva autorització o realització al crèdit que per a cada exercici autoritzin els 
respectius pressupostos municipals. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 
dies hàbils següents a la recepció de la notificació del present acord, comparegui per 
FORMALITZAR la pròrroga del contracte.  

 
2.-  (231/2016 DSAJ) APROVAR el Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el 

Servei Català de Trànsit en matèria de seguretat viària, així com el seu Annex relatiu al control 
d’estupefaents. FACULTAR el Sr. Jordi Samsó i Huerta, gerent de Seguretat i Prevenció de 
l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots els 
documents que se'n derivin. 

 
 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
 
3.-   (029-D/2016 – SG) INFORMAR, en el marc de l’acord, de 7 de juny de 2013, sobre la 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 sobre 
els règims d’intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats 
potencialment contaminants de l’atmosfera, el registre i el sistema de control de les seves emissions 
i es modifiquen diversos Decrets en matèria d’emissions a l’atmosfera, 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. 
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4.-   (2016/200 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per el Sr. Alberto Santiago Santiago 
(mat. 805583) 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 les activitats privades com a Professor de Música al Col·legi Sagrado Corazón i a 
l’Escola Santíssima Trinitat, per a l’any acadèmic 2016-2017. La dedicació professional privada 
haurà de complir amb l’establert en l’article 12.2 de la Llei 53/1984, així com amb l’establert a l’article 
12 de la Llei 21/1987 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.-   (1040/2016) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Eulàlia Pardo de Atin Maresch 

(mat. 19.370) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, amb la categoria 
professional de Tècnica d’Administració General, amb destinació a la Direcció de Serveis d'Anàlisi 
de la Direcció per a la Transparència i les Bones Pràctiques de la Gerència de Recursos d'aquest 
Ajuntament, on desenvolupa el lloc de treball de Tècnica 1 i una activitat privada per compte propi 
com a advocada. No podrà ostentar, per ella mateixa o mitjançant substitut, la representació i 
defensa d'interessos contraris als de la Corporació Municipal ni tampoc podrà assessorar, informar o 
desenvolupar les activitats pròpies de la professió en aquells assumptes o procediments en els que 
l'Ajuntament o els seus Organismes hi tinguin relació. 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.-   (1009/2016) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Gerardo Guillen Fernández (mat. 

22327) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria professional 
d’agent de la Guàrdia Urbana, amb destinació a la Unitat de Suport Policial Nit de la Gerència de 
Seguretat i Prevenció, on ocupa el lloc de treball d’agent (92.20.GU.10), i l’activitat pública com a 
professor a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, per al 
curs de formació bàsica per a policies 2016-2017 (90 hores lectives) des del 19 de setembre de 
2016 fins al 22 de juny de 2017. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les administracions públiques, 
article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, 
de 14 d’abril de 2016, que declara 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 (Gaseta núm. 13 del 30 d'abril de 
2016). L’activitat docent desenvolupada segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no 
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podrà afectar la dedicació a l’activitat municipal. 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. 

 
7.-   (982/2016) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Jordi Guerrero Nievas (mat. 

23325) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria professional 
d’Inspector de la Guàrdia Urbana (codi 60.10.GU.10), amb destinació a la Unitat de Suport Policial 
de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a professor a l'Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya per a la formació impartida l’any 2016 
(125 hores lectives). Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 
de desembre, d’incompatibilitats del personal de les administracions públiques, article 4.8 de la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 
2016, que declara 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 (Gaseta núm. 13 del 30 d'abril de 2016). L’activitat 
docent desenvolupada segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la 
dedicació a l’activitat municipal. 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. 

 
8.-   (1030/2016) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Leonor Baeza Pastor (mat. 

25356) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, amb la categoria professional 
de TS Dret, amb destinació a l’Àrea del Contenciós de la Gerència de Recursos, on ocupa el lloc de 
treball de Tècnica 1, i l’activitat privada per compte d'altri com a consultora de pràctiques al Màster 
Advocacia a la UOC, per al curs 2016-2017. Les hores de dedicació professional a aquesta activitat i 
a l’activitat d’advocada per compte propi que té autoritzada la Sra. Baeza per Acord de la Comissió 
de Govern, de 10 de setembre de 2008, no podran superar, cumulativament, 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.-   (66/2016 ICUB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Sílvia Gironés Cebrián (mat. 

6100050) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria professional 
de Tècnica Superior en Gestió, amb destinació a la Direcció de Cultura Comunitària i de Proximitat 
(Barcelona Ciutat de la Literatura) de l’Institut de Cultura de Barcelona, on desenvolupa les funcions 
pròpies d’un lloc de treball de Tècnica 3 (80.30.GA.30 i l’activitat pública com a professora 
associada, a temps parcial, de la Universitat de Barcelona, per al curs acadèmic 2016-2017 des del 
dia 15 de setembre de 2016 fins al dia 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 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 
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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.-   (1/2016 IMI) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Cristina Coronado García (mat. 

IMI 568) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria professional 
d’Auxiliar, amb destinació al Departament Administratiu-Financer de l’Institut Municipal d’Informàtica, 
on ocupa el lloc de treball de Suport 5, i l’activitat privada per a dur a terme processament de dades 
comptables a l’empresa Data-Comp, 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. 

 
11.-   (1042/2016) MODIFICAR l’acord de la Comissió de Govern, de 21 d’abril de 2016, en el sentit 

d’INCLOURE-HI l’annex adjunt sobre el dimensionament de personal 2016-2019 per fer front a 
l’adequat funcionament d’aquells àmbits i serveis declarats prioritaris i afectes als serveis públics 
essencials per dit acord, tant de l’Ajuntament de Barcelona com dels seus organismes públics 
dependents, i que ha de permetre la cobertura de necessitats urgents i inajornables mitjançant el 
nomenament de funcionaris interins i la contractació de personal laboral temporal d’acord amb el 
que prevegin les lleis de pressupostos vigents en cada moment. INSTAR els diferents òrgans 
municipals a dur a terme les actuacions necessàries per a la seva implantació. Els organismes 
públics dependents de l’Ajuntament de Barcelona compresos en l’annex impulsaran les accions 
necessàries per a la seva implantació d’acord amb el que prevegin llurs estatuts. PUBLICAR el 
present acord a la Gaseta Municipal als efectes pertinents. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 
12.-   (1075/2016) DECLARAR que la reposició de places vacants no posa en risc el compliment de 

l’objectiu de l’estabilitat pressupostària, en el termes d’allò previst a l’article 20  de la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016; APROVAR l’Oferta Pública d’ocupació parcial de 
17 places per a l’exercici 2016, en règim funcionarial en els següents termes: 9 places d’agent de la 
Guàrdia Urbana  (grup C, subgrup C2) de la l’escala d’administració especial, sotsescala serveis 
especials, classe policia local; 1 plaça de bomber (grup C, subgrup C2) de l’escala d’administració 
especial, sotsescala serveis especials, classe de serveis d’extinció d’incendis; 7 places de Tècnic 
Mitjà SPEIS, (grup A, subgrup A2) de la l’escala d’administració especial, sotsescala serveis 
especials, classe de serveis d’extinció d’incendis; 1 plaça de Tècnic Superior SPEIS, (grup A, 
subgrup A1) de la l’escala d’administració especial, sotsescala serveis especials, classe de serveis 
d’extinció d’incendis; 1 plaça de Tècnic Superior Gestió, (grup A, subgrup A1) de la l’escala 
d’administració especial, classe de tècnics superiors. PUBLICAR en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya i COMUNICAR-HO a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de 
Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Administracions públiques. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
13.-   (1089/2016) APROVAR el temari de la propera convocatòria selectiva per a l’accés a places d’Agent 

de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona; DONAR-NE compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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14.-   (390/16) APROVAR el projecte normatiu del Codi de conducta de l’Ajuntament de Barcelona de 

conformitat amb l’establert a l’article 108 i següents del Reglament Orgànic Municipal. 
 
16.-   (1087/14) PRORROGAR fins al 19 de desembre de 2018 l’Acord de col·laboració administrativa 

entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Localret relatiu a l’acord marc del servei d’identitat 
digital mòbil, mobileID, d’acord amb el text que s’adjunta. 

 
17.-   (392/15) ACCEPTAR expressament l’adhesió a la pròrroga de la contractació derivada de l'Acord 

Marc del subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(expedient 2014.03), aprovada el 26 d’octubre de 2016 per l’òrgan de contractació de l’ACM a favor 
de l’empresa adjudicatària de l’Acord Marc, Endesa Energia, SA Societat Unipersonal, amb NIF 
A81948077; i, en virtut de l’anterior, ampliar el termini d’execució de l’expedient, amb núm. de 
contracte 15000936, relatiu a l’adhesió de l’Ajuntament i la dels organismes municipals adherits que 
s’indiquen a l’esmentat expedient a aquesta contractació derivada, per un període que va des de l'1 
de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2017 i per un import total d'1.862.314,88 euros (IVA 
inclòs). AUTORITZAR i DISPOSAR, d'acord amb la proposició de l’empresa adjudicatària i les 
condicions pactades, la despesa corresponent a l'Ajuntament de Barcelona, per un import 
d'1.108.452,30 euros (IVA inclòs), i 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 916.076,28 euros; tipus 
impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 192.376,02 euros; condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupost posterior a l'actual. Pel que fa a la resta de pressupost, 
s'incorporen a l'expedient els documents comptables aprovats pels òrgans competents dels 
organismes municipals adherits a l'Acord Marc juntament amb l'Ajuntament. 

 
18.-   (719/13) PRORROGAR el contracte número 13001894 que té per objecte Servei de Manteniment 

d'aparells elevadors de l'Ajuntament de Barcelona, per al període entre l'1 de gener i el 31 de 
desembre de 2017, per un import de 463.615,90 euros IVA inclòs, un cop aplicada l'actualització de 
preus corresponent a l'import de la primera prorroga, consistent en un -0,425% i a l'empara del que 
estableixen els articles 23 i 303  del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel que 
s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. AUTORITZAR I DISPOSAR 
l'esmentada despesa a favor de Ascensores Ersce, SA, NIF A08277907, d'acord amb la seva 
proposició i amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document, amb el 
següent desglossament: pressupost net 383.153,64 euros, tipus impositiu del 21% de l'IVA i import 
de l'IVA 80.462,26 euros, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os  posteriors a l'actual. 

 
19.-   (863/16) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 75.000,00 euros amb càrrec al/s 

pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de la Cambra Oficial de 
Comerç Indústria i Navegació, amb NIF Q0873001B, per a Conveni Col·laboració en matèria 
aeroportuaria. APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Cambra 
Oficial de Comerç Indústria i Navegació, amb NIF Q0873001B, per a la concreció d'un model 
recomanable per a la ciutat aeroportuària de Barcelona-El Prat, 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 
75.000,00 euros. FACULTAR el Sr. Jordi Martí Grau, Gerent Municipal, per la signatura de 
l'esmentat conveni. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 6 mesos a 
partir del pagament de la subvenció, presenti el balanç econòmic i la memòria de funcionament 
d'aquesta i justificació dels fons rebuts. Aquest haurà de contenir memòria d’actuació amb indicació 
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de les activitats realitzades i resultats obtinguts, memòria econòmica justificativa del cost de les 
activitats realitzades i informe de l’auditor. 

 
20.-   (879/16) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la Federació de 

Municipis de Catalunya (FMC) per a la realització del Seminari de Dret Local que anualment 
organitza la FMC, d’acord amb el text que s’adjunta. FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia de 
l’Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica, l’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la 
signatura de l’esmentat conveni. 

 
21.-   (882/16) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 38.000,00 euros amb càrrec al/s 

pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de Fundació Privada Alfons 
Comín, amb NIF G08859639, per al tractament del fons documental Alfons Comín. APROVAR el 
conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i Fundació Privada Alfons Comín, amb NIF 
G08859639, per al tractament del fons documental Alfons Comín, 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 
38.000,00 euros. FACULTAR el Primer Tinent d'Alcaldia, l'Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la 
signatura de l'esmentat conveni. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que presenti el balanç 
econòmic i la memòria de funcionament d'aquesta i justificació dels fons rebuts anualment abans del 
31 de març de l'any següent al justificat. Aquesta haurà de contenir memòria d'actuació amb 
indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts i memòria econòmica simplificada que 
inclourà una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, i relació d'altres ingressos 
i subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 
22.-   (23/2017) APROVAR la Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a 

l’any 2017, mitjançant concurrència competitiva, per a la concessió d’ajuts per dur a terme projectes, 
activitats i serveis de districte i de ciutat en els àmbits temàtics de Cultura, Esports, Educació, Salut, 
Gent gran, Dones, Joventut, Infància i adolescència, Participació ciutadana, Associacionisme, 
Immigració-Acollida, Civisme i convivència, Drets dels animals, Foment d’activitats organitzatives, 
Comerç de proximitat i promoció econòmica, Persones amb discapacitat i/o diversitat funcional, 
Acció comunitària, Temps i economia de les cures, Afers religiosos, Ecologia, urbanisme i mobilitat, 
Consum responsable, Inclusió, LGTBI, Drets de ciutadania, Promoció de la diversitat des de la 
mirada intercultural, per a l’any 2017, i per un import total de 20.885.880,55 euros; APROVAR i 
AUTORITZAR la despesa d’11.984.438,55 euros amb càrrec al pressupost de 2017, condicionada a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en l'esmentat pressupost, dels districtes i les gerències de 
Presidència i Economia, Drets Socials; Drets de Ciutadania, Participació i Transparència; Ecologia 
Urbana; i, d’Empresa, Cultura i Innovació, segons la relació adjunta; FACULTAR els gerents de 
l'estructura executiva corresponent per a la tramitació telemàtica dels documents comptables 
d'aquesta convocatòria; ORDENAR la publicació de la convocatòria mitjançant la inserció del 
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona; ESTABLIR un termini per a la 
presentació de sol·licituds de 20 dies hàbils, essent el seu inici el dia 5 de gener i fins al 2 de febrer 
de 2017, ambdós inclosos, o bé des de l’endemà de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de 
la Província, si fos posterior. 

 
23.-   (53/17) APROVAR, de conformitat amb l’article 9.1. j) i 59 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 

de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les següents Cartes de Serveis: Carta 
de Serveis de Presidència i Economia; Carta de Serveis de l’Arxiu Municipal; Carta de Serveis del 
Serveis de Documentació i Accés al Coneixement; Carta de Serveis de Comerç; Carta de Serveis de 
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Drets de Ciutadania i Participació; Carta de Serveis de Atenció Ciutadana; Carta de Serveis de Drets 
Socials; Carta de Serveis d’Urbanisme; Carta de Serveis de Medi Ambient i Serveis Urbans; Carta 
de Serveis de Mobilitat i Infraestructures; Carta de Serveis de Població i Carta de Serveis 
d’Habitatge; PUBLICAR-LES al Butlletí Oficial de la Província, a la Gaseta Municipal i al portal de 
transparència del web de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
24.-   INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document de 15 de 

desembre de 2016. 
 
25.-   (2016/513) APROVAR l'acord de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Privada 

de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau per a la ubicació d'una rèplica de l'escultura titulada “Janko 
Polić Kamov”, poeta croat, a l'espai exterior enjardinat del pavelló de Santa Victòria, al recinte 
modernista de Sant Pau com a reconeixement de la vinculació d'aquest poeta amb la institució i amb 
la ciutat de Barcelona. 

 
27.-   (2016/1386) APROVAR de conformitat amb els articles 22,2,c) i 28.1 de la Llei General de 

Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de les subvencions, la concessió, mitjançant 
concessió directa i amb caràcter excepcional a la Fundación UNICEF Comité Español, amb NIF G-
84451087, d’una subvenció de 57.795,00 euros per a la realització d’un projecte anomenat  “Accés a 
l’aigua potable per a la població siriana refugiada al camp d’Azraq”, amb un cost total d’execució de 
115.590,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic 
justificades en els informes que consten a l’expedient. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER 
l’obligació de la despesa per import de 57.795,00 euros, a càrrec de la partida D/0701/48902/23291 
per a l’any 2016, del pressupost de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional, de la 
Gerència de Presidència i Economia, equivalent a un 50% de l’import total del projecte (115.590,00 
euros). REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a tres mesos, a 
comptar des de la finalització de l'activitat realitzada, presenti la justificació de l’aplicació dels fons 
rebuts. 

 
28.-   (2016/1391) APROVAR de conformitat amb els articles 22,2,c) i 28.1 de la Llei General de 

Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de las subvencions, la concessió, mitjançant 
concessió directa i amb caràcter excepcional a l' Institut de Salut Global (ISGLOBAL), amb NIF G-
65341695, d’una subvenció de 50.000,00 euros per a la realització d’un projecte anomenat  “Pla de 
Treball 2016”, amb un cost total d’execució de 100.000,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en 
convocatòria pública per raons d’interès públic justificades en els informes que consten a l’expedient. 
AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la despesa per import de 50.000 euros, a 
càrrec de la partida D/0701/48902/23291 per a l’any 2016, del pressupost de la Direcció de Justícia 
Global i Cooperació Internacional, de la Gerència de Presidència i Economia, equivalent a un 50% 
de l’import total del projecte (100.000,00 euros). REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un 
termini no superior a tres mesos presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts. 

 
29.-   (2016/1392) APROVAR de conformitat amb els articles 22,2,c) i 28.1 de la Llei General de 

Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de las subvencions, la concessió, mitjançant 
concessió directa i amb caràcter excepcional al Fons Català de cooperació al desenvolupament, 
amb NIF G-17125832, d’una subvenció de 40.000 euros per a la realització d’un projecte anomenat “ 
Campanya d’emergència en resposta als efectes del terratrèmol a l’Equador, fase de reconstrucció". 
DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic justificades en els 
informes que consten a l’expedient. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l’obligació de la 
despesa per import de 40.000 euros, a càrrec de la partida 0701/48902/23291 per a l’any 2016, del 
pressupost de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional, de la Gerència de 
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Presidència i Economia. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a tres 
mesos presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts. 

 
30.-   (2016/1339) RATIFICAR l'acord de voluntats signat el 28 de novembre de 2016 entre la ciutat de 

Barcelona i les cooperacions catalanes, formades per la Generalitat de Catalunya, el Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament, la Diputació de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona per 
a la resposta a la crisi de refugiats. 

 
31.-   (2016/1362) APROVAR l’encàrrec de gestió a l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona per a 

l’assessorament del pla d’acció per a l’articulació dels instruments de planificació i gestió del centre 
històric i la seva zona d’amortiment, amb els conceptes d’urbanisme ecosistèmic, a l’oficina del Pla 
mestre de l’Havana Vella (Cuba), per disposar dels mitjans humans, materials i tècnics adients, 
d’acord amb les prescripcions generals de l’encàrrec que figuren a l’expedient. AUTORITZAR I 
DISPOSAR la despesa per un import de 60.000,00 euros corresponents a l’any 2016, amb càrrec a 
la partida D/0701/46731/23291 per a l’any 2016, del pressupost de la Direcció de Justícia Global i 
Cooperació Internacional, de la Gerència de Presidència i Economia al pressupost i partida indicats 
en aquest mateix document, a favor de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona. PUBLICAR 
aquesta resolució al BOPB. 

 
32.-   (2016/1399) RATIFICAR la presentació de la sol·licitud de subvenció per al programa de Treball i 

Formació (convocatòria Resolució TSF/2496/2016, de 3 de novembre), davant el Servei d’Ocupació 
de Catalunya per a la realització del projecte presentat per Barcelona Activa SAU SPM. FACULTAR 
la gerent de Política Econòmica i Desenvolupament Local, integrada a l’Àrea de Treball, Economia i 
Planificació Estratègica de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de tots els documents 
relatius al projecte i la subvenció. APROVAR l’encàrrec de gestió a Barcelona Activa SAU SPM, 
mitjà propi de l’Ajuntament de Barcelona, per a la gestió del projecte i la subvenció, un cop sigui 
atorgada, del Programa Treball i Formació (convocatòria Resolució TSF/2496/2016, de 3 de 
novembre), per disposar dels mitjans humans, materials i tècnics adients, d’acord amb les 
prescripcions generals de l’encàrrec que figuren a l’expedient. 

 
34.-   (02 PPB2017) APROVAR, segons proposta annexa, els preus públics per a l’any 2017 i successius 

pels serveis dels equipaments dels Districtes i les instal·lacions esportives municipals. PUBLICAR  
aquest acord i el text íntegre dels preus públics al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 
35.-   (F-1606) ACCEPTAR, de conformitat amb l’acord aprovat pel Plenari del Consell Municipal en sessió 

de l'1 d’abril de 2016, les ofertes per a la formalització de préstecs a llarg termini fins a 156.000.000 
euros d’acord amb les condicions que es descriuen en els annexos (F-1606-01;-02;-03; 04). 
DELEGAR l’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, Primer Tinent d’Alcaldia de Treball, Economia i 
Planificació Estratègica, i el Sr. Jordi Ayala Roqueta, gerent de Presidència i Economia, de forma 
indistinta, l'atorgament de tota la documentació necessària per dur a terme la signatura i disposició 
de les operacions. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 
36.-   (165/2016) RATIFICAR el traspàs d’expedients a la pròrroga del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016 per un import de 421.503,44 euros 
de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, finançats amb crèdits pressupostaris de l’any 2016. PUBLICAR aquest acord a la 
Gaseta Municipal i DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 
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37.-   (3–161/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-161/2016 de modificacions de crèdit, consistent en 
generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a 
l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, provinents de la Generalitat de Catalunya en concepte 
de fons de foment del turisme del primer 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 1.113.888,46 
euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que 
consta a l’expedient, referència comptable 16112895; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
Municipal. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda 

 

38.-   (3–162/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-162/2016 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 31.057,91 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. 16112891; i PUBLICAR aquest 
acord a la Gaseta Municipal. 

 
39.-  (3–163/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-163/2016 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 dels ingressos de la Generalitat de 
Catalunya- Servei d’Ocupació per destinar a despeses del Programa Treball i Formació-Xarxa 
d’impulsors del Programa Garantia Juvenil a Catalunya, per un import de 128.000,00 euros, de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable 16112995; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 
DONAR compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 
40.-   (3–164/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-164/2016 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 dels ingressos de la Generalitat de 
Catalunya- Servei d’Ocupació per destinar a despeses del Programa Treball i Formació-
Subvencions destinades a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció, 
per un import de 549.580,13 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 16113095; i 
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió 
d’Economia i Hisenda. 

 
41.-   (3–165/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-165/2016 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’ingrés de l’empresa Metropolis Centre 
Especial de Treball SL, segons Conveni de col·laboració de 29 de gener de 2016, per a atendre 
despeses del Programa "Temps de Barri, Temps per tu", d’import 5.990,00 euros, de conformitat 
amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, 
referència comptable 16120195; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte 
d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 
42.-   (3–166/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-166/2016 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 3.221.073,98 euros, per atendre despeses de l’Àrea de 
Drets Socials destinades a l’Institut de Prestacions d’Assistència Mèdica al Personal Municipal 
(PAMEM), de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries 
que consta a l’expedient, referència comptable núm. 16120191; i PUBLICAR aquest acord a la 
Gaseta Municipal. 
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43.-   (3–167/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-167/2016 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 7.550.000,00 euros, per atendre despeses de l’Àrea de 
Drets Socials destinades al Consorci d’Educació per atendre despeses de beques menjador i 
material didàctic dels centres educatius curs 2016-2017 i al Consorci de l’Habitatge per despeses de 
rehabilitació, lloguer social i eliminació de la pobresa energètica, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable núm. 16120291; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 
45.-   (20130405) APROVAR la revisió de preus del contracte núm. 13003161, d’acord amb la clàusula 17 

del plec de clàusules administratives particulars, en la quantitat de -1.702,57 euros, IVA inclòs. 
PRORROGAR, de mutu acord, a l’empara dels articles 23.2 i 303 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, el contracte de serveis que té per objecte la gestió integral i 
l’administració de la residència assistida i llar residència municipal Parc del Guinardó, adjudicat a 
Eulen Servicios Sociosanitarios, SA, per al termini comprès entre l’1 de gener del 2017 i el 31 de 
desembre del 2017, per un import total d'1.116.123,05 euros (1.013.604,15 euros d’import net i 
102.518,90 euros d’import d’IVA al 10%). AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor d'Eulen Servicios 
Sociosanitarios, SA, amb NIF núm. A79022299, la despesa per un import total d'1.114.420,48 euros, 
IVA inclòs (1.012.056,36 euros d’import net i 102.364,12 euros d’import d’IVA al 10%), a càrrec de la 
partida 0201 22731 23132 dels pressupostos de 2017, condicionat a l’existència de crèdit adequat i 
suficient. REQUERIR l’adjudicatària perquè comparegui, dins del termini de quinze dies hàbils 
comptats a partir del dia següent al de la notificació de l'acord de pròrroga del contracte, a les 
dependències de la cap del Departament del Serveis Jurídics de la Gerència de Drets Socials per a 
la corresponent formalització del contracte. 

 
46.- (20130649) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte núm. 13004757 que 

té per objecte el concert de 52 places d’acolliment residencial temporal i tractament social al Centre 
Residencial d’Inserció Creu dels Molers, durant el termini comprès entre l’1 de gener de 2017 i el 31 
de desembre de 2017, adjudicat l'11 de desembre de 2013 a Sant Joan de Déu, Serveis Socials, 
d’acord amb el que estableix la clàusula 3 del plec de clàusules administratives particulars, i atesa la 
conformitat del contractista, d’acord amb el que estableixen els articles 23.2 i 278 del Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de contractes del sector públic, per un 
import d'1.314.479,84 euros, exempt d’IVA. APROVAR la revisió de preus, d’acord amb la clàusula 
14 del plec de clàusules administratives particulars que regeix l’esmentat contracte, que comporta 
una minoració de 2.046,55 euros, exempt d’IVA, la qual cosa implica que a partir de l’1 de gener de 
2017 els preus unitaris d’aplicació seran els que es detallen a continuació: Preu mensual per l’ús del 
Centre Residencial d’Inserció Creu dels Molers: 84.966,94 euros, exempt d’IVA. Preu unitari pel 
servei d’alimentació i higiene: 15,4283 euros, exempt d’IVA. AUTORITZAR I DISPOSAR, a favor de 
l’entitat Sant Joan de Déu, Serveis Socials, amb NIF núm. R-5800637-J, la despesa del contracte 
núm. 13004757 per un import d'1.312.433,29 euros, exempt d’IVA, amb càrrec al pressupost i 
partida indicades en el document comptable, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció 
d’aquesta notificació, comparegui per formalitzar la pròrroga del contracte a les dependències del 
Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de Drets Socials (passeig de Sant Joan núm. 75 9è). 
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47.-   (20140424) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte núm. 14002969 que 
té per objecte la gestió de l’equipament integral Zona Franca, durant el termini comprès entre l’1 de 
gener de 2017 i el 31 de desembre de 2018, adjudicat el 26 de novembre de 2014 a Suara Serveis, 
SCCL, d’acord amb el que estableix la clàusula 3 del plec de clàusules administratives particulars, i 
atesa la conformitat del contractista, d’acord amb el que estableixen els articles 23.2 i 278 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
per un import de 3.659.584,04 euros, exempt d’IVA. APROVAR la revisió de preus de l’esmentat 
contracte d’acord amb la clàusula 17 del plec de clàusules administratives particulars, en la quantitat 
de 25.623,94 euros, exempt d’IVA, la qual cosa implica que, a partir del dia 1 de gener de 2017, els 
nous preus d’aplicació seran els que es detallen a continuació:  Preu/mes servei d’allotjament 
nocturn i atenció: 57.362,95 euros. Preu/mes servei centre de dia: 42.281,80 euros. Necessitats 
peremptòries (bossa anual): 6.042,01 euros. Preu unitari servei de manutenció i higiene nocturna i 
matinal: 10,8156 euros. Preu unitari servei d’alimentació al migdia: 6,5402 euros AUTORITZAR I 
DISPOSAR, a favor de Suara Serveis, SCCL, amb NIF F17444225, la despesa del contracte núm. 
14002969 per un import de 3.685.207,98 euros, exempt d’IVA, amb càrrec als Pressupostos i 
Partida indicades en el document comptable, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient 
en els pressupostos corresponents. REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 
dies hàbils següents a la recepció d’aquesta notificació, comparegui per formalitzar la pròrroga del 
contracte a les dependències del Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de Drets Socials 
(passeig de Sant Joan núm. 75, 9è). 

 
48.-   (20160488) AUTORITZAR la despesa de 90.010,64 euros, dels quals 74.388,96 euros són 

pressupost net i 15.621,68 euros són en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%, 
amb càrrec al pressupost i partida 0201 48903 23231, amb el desglossament següent: l’any 2016 
per import de 54.006,39 euros, dels quals 44.633,38 euros són pressupost net i 9.373,01 euros són 
en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21% i l’any 2017 per import de 36.004,25 
euros, dels quals 29.755,58 euros són pressupost net i 6.248,67 euros són en concepte d’Impost 
sobre el Valor Afegit al tipus del 21%, subordinat al crèdit que per a aquest exercici autoritzin els 
pressupostos municipals, per a fer front a les despeses de pagament d’ajudes per gestionar el 
programa “Vacaciones para mayores” 2016-2017 (Destins Balears i Canàries), derivada del conveni 
signat el 30 de novembre de 1990 entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales, que aniran destinades a les persones que reuneixin els requisits establerts a la 
clàusula primera del conveni. DISPOSAR la despesa, per import de 90.010,64 euros, IVA del 21% 
inclòs, a favor de Iberia LAE SA, Operadora Gowaii Vacation Holding SLNEX Continental Holdings 
SL. Integracion Ag. de Viajes SA. UTE Ley (comercialment anomenada UTE Mundiplan), amb NIF 
núm. U87382537, entitat adjudicatària dels serveis d’organització, gestió i execució de l’esmentat 
programa de vacances. 

 
49.-   (20160495) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Bancària La Caixa 

en l’àmbit de la infància amb la finalitat de col·laborar en el programa “Cibercaixes. Quedem després 
de classe”, amb una vigència fins al 31 de desembre de 2016. FACULTAR la Ima. Sra. Carmen 
Andrés Añón, Regidora d’Infància, Joventut i Gent Gran de l’Ajuntament de Barcelona, per a la 
signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin. 

 
50.-   (20160498) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Hospital de Sant Rafael-

Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús per cobrir les necessitats alimentàries de les 
persones i/o col·lectius en situació de pobresa i/o exclusió, amb una vigència fins al 31 de desembre 
de 2019. FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz i Castellví, Regidora de l’Àrea de Drets Socials de 
l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells 
documents que se'n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
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51.-   (20160507) APROVAR el conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de Barcelona i el 

Consorci del Besós per a la realització del projecte “Cabal Musical”, de conformitat 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 despesa plurianual per un import de 175.514,00 euros, amb càrrec 
als pressupostos i partides indicats en aquest mateix document, a favor del Consorci del Besos, amb 
NIF P5890053A, per fer front a les despeses derivades del conveni; FACULTAR el Sr. Ricard 
Fernández Ontiveros, Gerent de l’Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, per a la 
signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports 

 
52.-   (20160557) APROVAR el conveni marc entre l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona 

per col·laborar en l’àmbit de l’habitatge des d'una perspectiva pública i local, amb la finalitat de 
compartir experiències i coneixement en els processos de disseny, implementació i avaluació de les 
polítiques locals d'habitatge, vigent des del dia següent al de la seva formalització, durant un termini 
de quatre anys. FACULTAR l'Im. Sr. Josep M. Montaner Martorell per a la signatura de l’esmentat 
conveni, així com la de tots els documents que se’n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
53.-   (20160568) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Congregación Siervas de la 

Pasión, amb NIF R0800086A, per a l’execució del projecte “Acompanyament socioeducatiu al 
procés de la maternitat i a l'assoliment de l'autonomia familiar, social i econòmica de famílies 
monoparentals en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social”, per acollir i capacitar a les mares 
o futures mares en els diferents àmbits vitals per assolir de manera gradual la plena autonomia, que 
instrumenta l’atorgament de la subvenció de concessió directa 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 de la normativa 
general reguladora de les subvencions, per un import de 40.000,00 euros. DECLARAR la no-inclusió 
en convocatòria pública per raons d’interès públic justificades en els informes que consten en 
l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de Congregación Siervas de la Pasión amb NIF 
R0800086A la despesa total de 40.000,00 euros a càrrec de la partida 0201 48903 23142 del 
pressupost de l’any 2016 del Departament de d’Intervenció Social a l’Espai Públic, import total 
equivalent al 45,23% del cost total del projecte (88.435,35 euros). REQUERIR l’entitat beneficiària 
per tal que en un termini no superior als tres mesos des de la finalització del projecte, a comptar a 
partir del 31 de desembre de 2016, presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts, de 
conformitat amb el pacte setè del conveni. FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Regidora de 
l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així 
com la de tots aquells documents que se’n derivin. 

 
54.-   (20160572) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut de Prestacions 

d’Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) per a col·laborar i coordinar l'acció d'ambdues 
institucions en l’àmbit de l’atenció a les urgències de la vellesa per la realització de les diagnosis 
mèdiques de la gent gran amb necessitat urgent d’ingrés en residència assistida, amb una vigència 
fins al 31 de desembre del 2019 i es podrà prorrogar expressament fins un màxim de quatre anys 
més per acord de les parts. FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz i Castellví, Regidora de l’Àrea de 
Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de 
tots aquells documents que se'n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura 
i Esports. 
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55.-   (20160586) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Carles Pi i Sunyer 
per establir espais de col·laboració relacionats amb bones pràctiques en la gestió del coneixement, 
amb una vigència fins al 31 de desembre de 2018. FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz i Castellví, 
Regidora de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat 
Conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin. 

 
56.-   (20160578) RATIFICAR l’acord d’implementació entre el Comissariat General per a la igualtat de 

territoris i l’Ajuntament de Barcelona en relació amb un projecte subvencionat per la convocatòria de 
la UE URBACT III-Programa 2014-2020 i ACCEPTAR la subvenció a l’Ajuntament de Barcelona per 
un import de fins a 109.352,00 euros. 

 
57.-   (20160409) APROVAR l’addenda del Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la 

cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i l'Ajuntament 
de Barcelona, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d’igualtat, formalitzat en data 3 d’octubre de 2016, la qual suposa una aportació addicional del 
Departament de Treball, Afers socials i Famílies a favor de l’Ajuntament de Barcelona d’un import 
d'1.030.922,00 euros per a destinar-los a ajuts d’urgència social a fi d’atendre les despeses 
derivades dels subministraments bàsics de llum, aigua i gas, d’aquelles persones i famílies que 
segons la valoració de l’Equip Bàsic de Serveis Socials necessiten d’aquesta prestació, mantenint-
se la resta de condicions aprovades en l’esmentat Contracte programa. 

 
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 
58.-   (575/16) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 76.054,00 euros amb càrrec al/s 

pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de la Fundació Pere Tarrés, 
amb NIF R5800395E, per a la promoció de l'educació en el lleure a la ciutat de Barcelona. 
APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i Fundació Pere Tarrés, amb 
NIF R5800395E, per a la promoció de l'educació en el lleure a la ciutat de Barcelona, 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 76.054,00 euros. FACULTAR la Ima  Sra. Carmen Andrés Añón, 
Regidora d'Infància, Joventut i Gent Gran i l'Im. Sr. Jaume Asens Llodrà, Quart Tinent d'Alcaldia de 
l'Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, per a la signatura de l'esmentat conveni. 
REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que presenti en data màxima 31 de març de 2017 el balanç 
econòmic i la memòria de funcionament d'aquesta i 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 i segons consta al 
pacte vuitè (Justificació dels fons rebuts) de l'esmentat conveni. 

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 
59.-   (20162132) AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 131.744,18 euros, a favor del Centre Cultural 

Islàmic de Sants, amb NIF V63639843, amb càrrec a les partides del pressupost de l’exercici 2016 
que s'indiquen en el corresponent document comptable, per subvencionar l’execució del projecte 
que s’indica tot seguit. ATORGAR una subvenció, mitjançant concessió directa a l’entitat Centre 
Cultural Islàmic de Sants, amb NIF V63639843, per un import de 131.744,18 euros, equivalent al 
75% del cost total del projecte, per a la realització del projecte de col·laboració en el finançament de 
les obres d'adequació del local adquirit per l'entitat  per al desenvolupament de les seves activitats 
com a centre cultural i de culte religiós, situat al carrer Súria, 8, amb un cost total d’execució de 
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175.658,91 euros i amb una durada  fins a la finalització de les obres d’adequació del referit local 
que, en tot cas, s’haurà de produir abans del 31 de desembre de 2017, d’acord amb els arts. 22.2.c) 
i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l’art. 6.2 de la 
normativa general de subvencions. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons 
d’interès públic justificades en l’informe que consta a l’expedient. APROVAR el conveni adjunt que 
consta a l’expedient pel qual s'instrumenta l’atorgament de la subvenció. FACULTAR per a la seva 
signatura la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, Regidora del Districte de Sants-Montjuïc. REQUERIR 
l’entitat beneficiària per tal que en el termini màxim de tres mesos, a comptar des de la data de 
finalització del projecte subvencionat, presenti la justificació de la subvenció amb informe d’auditoria 
en els termes fixats al conveni i de conformitat amb l’article 10.3 de la Normativa General de 
Subvencions d’aquest Ajuntament aprovada el 17 de desembre de 2010. 

 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 
60.-   (1/2016) AMPLIAR l'autorització i disposició de despesa del contracte número 15002590 que té per 

objecte l'arrendament de la planta baixa (finca registral 8.608) i planta primera, portes primera i 
segona (finques registrals 12.823 i 12.825 respectivament), de la finca núm. 31 del carrer Anglí, per 
un import de 425,81 euros amb càrrec al pressupost i partida indicades en aquest mateix document; 
i DISPOSAR-LA a favor d'Osharay Inmobiliaria, SL, NIF B95154928. El motiu de l'ampliació és 
l'abonament de la factura corresponent a la repercussió de l'import real de l'IBI de les finques. 

 
61.-   (5000/2017) ADJUDICAR el contracte núm. 16C00021, que té per objecte la  gestió de serveis 

públics, en la modalitat de concessió, per a la gestió i explotació del Centre Cívic Sarrià, per un 
import de 748.152,00 euros, exempt d'IVA, de conformitat amb la proposta de valoració i 
classificació continguda en l'expedient a QSL Serveis Culturals SLU, amb NIF B60641925, i d'acord 
amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, sotmès a la condició 
suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que 
l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva formalització. DISPOSAR a favor 
de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que 
s'indiquen en aquest mateix document. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 
15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, comparegui per formalitzar el 
contracte a les dependències del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, al carrer Anglí 31 planta 1ª. 
ANUL·LAR part de l’autorització de despesa del contracte número 16C00021 que té per objecte  la 
gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, per a la gestió i explotació del centre cívic 
Sarrià per un import de 132.000,00 euros amb càrrec al pressupost/os i partida/es indicades en 
aquest mateix document. El motiu de l’anul·lació és la baixa en l’adjudicació. DONAR-NE compte a 
la  Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.  

 
Districte d'Horta-Guinardó 

 
62.-   (101/2016) AMPLIAR el termini màxim per adjudicar el contracte per la gestió i explotació del centre 

esportiu municipal Vall d’Hebron Teixonera previst a la clàusula 13 dels plecs de clàusules 
administratives que regeixen els presents plecs durant 15 dies hàbils més, per poder portar a terme 
els estudis tècnics que es considerin precisos. 

 
Districte de Sant Andreu 

 
63.-   (09-PAT-523/16) RESOLDRE per mutu acord el contracte de cessió d’ús de la finca situada al carrer 

de Parellada, núms. 13-23, atorgada per acord de la Comissió de Govern, de 19 de gener de 2011, 
a l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Barcelona, les condicions reguladores del qual 
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van ser modificades per acord de la Comissió de Govern, de 16 de maig de 2012, atesa la 
concurrència de causes d’interès públic sobrevingudes. INDEMNITZAR l’Associació de Familiars de 
Malalts d’Alzheimer de Barcelona per les despeses derivades de l’ús de la finca esmentada, en un 
total de 40.113,76 euros. AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER l'obligació de la despesa de 
40.113,76 euros, amb càrrec a la partida 23300/92011/0609 del pressupost de l’exercici 2016. 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
64.-   (20170003) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 16002411, que té per objecte la Direcció 

Facultativa i l’Assistència Tècnica del contracte de manteniment de pavimentació, les proposicions 
presentades pels següents licitadors, per estimar que no poden ser complertes a conseqüència de la 
inclusió de valors anormals o desproporcionats, de conformitat amb l’art. 152.4 del text refós de la 
Llei de contractes del sector públic; Novotec Consultores, SA, Iplan Gestión Integral, SL, GPO 
Ingenieria i Arquitectura, SLU, SGS Tecnos, SA, UTE Master Plan SL-Consultoría Técnica i 
Proyectos 1999, SL, i E3 Solinteg; EXCLOURE igualment de la licitació a Dopec, SL per haver 
presentat la seva proposició fora de termini; ADJUDICAR el contracte núm. 16002411, per un import 
de 737.784,43 euros, IVA inclòs, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació 
continguda en l'expedient a la UTE Direcció Manteniment Paviments BCN amb NIF U66896051, i 
d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa amb una baixa del 31% 
sobre el preu de licitació, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient 
en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici 
següent a la seva formalització; DISPOSAR a favor de l'adjudicatari 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: import adjudicació 609.739,20 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import 
de l'IVA de 128.045,23 euros; FORMALITZAR el contracte 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; ANUL·LAR part de l'autorització de la despesa 
d’aquest contracte per un import de 331.468,37 euros, corresponent a la baixa sobre el preu de 
licitació presentada per a la UTE Direcció Manteniment Paviments BCN, a qui es proposa com 
adjudicatari, amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document; 
DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Felip Linares; DONAR-NE compte a la Comissió 
d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 
65.-   (3 BD 2015 0113) APROVAR definitivament el Projecte de millores a la plaça Joan Pelegrí, al 

Districte de Sants-Montjuïc 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 935.600,41 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; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta municipal i al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament; i 
ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 
Districte de les Corts 

 
66.-   (4BD2015/125) APROVAR el Projecte Modificat de la Biblioteca Les Corts-Vidre al carrer dels 

Comtes de Bell-lloc, entre els carrers de Novell i d'Evarist Arnús al Districte de les Corts de 
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Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe tècnicojurídic de la societat municipal BIMSA 
que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït i a l’empara d’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 l’article 42 i següents del Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per un import 
total de 6.636.977,14 euros, 21% IVA inclòs, import resultant de sumar al contracte principal 
adjudicat (5.271.868,20 euros), l’import de les modificacions proposades per import d'1.300.772,52 
euros (consistents en la modificació de les obres de fonamentació i reforç estructural de la nau i dels 
edificis A i B) i les despeses associades (64.336,42 euros) i que representa el 18,59% d’increment 
sobre l’import del Pressupost de Coneixement per l’Administració (PCA) del projecte aprovat 
definitivament (6.996.344,14 euros 21% IVA inclòs); PUBLICAR aquest Acord al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de 
Barcelona; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 
Districte de Sant Andreu 

 
67.-   (09-2015-DP6101) APROVAR definitivament,  a l’empara de  l’article 79  de l’Ordenança de 

Terrasses, la Distribució prèvia de Terrasses de la plaça de Masadas, segons el text que consta com 
a annex a la present proposta. PUBLICAR el present acord i el text íntegre de Distribució prèvia de 
Terrasses de la plaça de Masadas per a la seva eficàcia, al Butlletí Provincial de Barcelona (BOPB), 
i a la pagina web del Districte de Sant Andreu, en compliment de l’article 80 de l’Ordenança de 
Terrasses. DONAR compte d’aquest acord al Consell Municipal. 

 
Districte de Sant Martí 

 
68.-   (16GU01) APROVAR inicialment, a l’empara de l’article 119.2.a del Decret legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, el Projecte de reparcel·lació, en la 
modalitat de compensació bàsica, del Polígon d’actuació urbanística del PMU de l’illa delimitada pels 
carrers Almogàvers, Pamplona, Pallars i Zamora, formulat per la Junta de Compensació constituïda 
a l’efecte, amb les observacions contingudes a l’informe de 14 de novembre de 2016 del 
Departament de Projectes de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística que consta en l’expedient, 
en els mateixos propis termes que es donen per reproduïts. SOTMETRE’L a informació pública 
durant el termini d’un mes per al·legacions, mitjançant inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, en un diari dels de més circulació de la província i al Tauler d’edictes de la 
Corporació, amb audiència simultània a les persones interessades pel mateix termini, amb 
notificació personal. 

 
  EL SECRETARI GENERAL 
 
    
 
   
 Jordi Cases i Pallarès 
 
 


