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Ref:CG 6/17 

 
 ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió ordinària de 16 de febrer de 2017. 
 
 Aprovació de l'acta de la sessió de 9 de febrer de 2017. 
 

Part Decisòria 
 
Propostes d’acord 

 
ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 
1.-  (017AVLL/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. Avantprojecte de llei d’ordenació del litoral 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. 

 
2.-  (005/2017SG) INFORMAR el posicionament de l’Ajuntament de Barcelona en relació amb el Projecte 

de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació, en els termes que consten en el document de 
propostes d’esmenes al Projecte de llei de referència, i que constitueix la motivació del present acord; i 
NOTIFICAR el present acord així com el document de propostes d’esmenes als grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya, als efectes oportuns. 

 
3.-  (567/2016) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Oriol Bartomeus Bayés (mat. 73248), 

personal eventual de l’Ajuntament de Barcelona, que presta serveis com a assessor (80.20.PO.10) al 
Grup Municipal Socialista, amb una segona activitat en el sector públic, concretament com a professor 
associat de la Universitat Autònoma de Barcelona, per al curs acadèmic 2016-17, des de l’1 de 
setembre de 2016 i fins al 31 d’agost 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 normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà 
vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. 
DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció.  

 
4.-  (988/2016) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Rosa Mateu Torres (mat. 38507) 

entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, amb la categoria professional de 
gestora, amb destinació al Departament d’Operacions i Processos d'Atenció Especialitzada de la 
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, on ocupa el lloc de treball de Cap 
Departament (40.10.GE.10), i l’activitat privada per compte propi de psicòloga. 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 
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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.-  (994/2016) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Antoni Fernández Pérez (mat. 22953) 

entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria professional de Tècnic 
Superior de Gestió, amb destinació a la Direcció d'Empreses, Entitats Municipals i Recursos de la 
Gerència de Presidència i Economia, on ocupa el lloc de treball de Director 1 (20.10.GE.40), i l’activitat 
pública com a professor associat a la Universitat de Barcelona, a temps parcial, per al curs acadèmic 
2016-2017 des del 15 de setembre 2016 fins al 14 de setembre 2017. La dedicació a la docència 
universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se 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. 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.- (997/2016) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mireia Secall Carmona (mat. 27982) 

entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria professional de Tècnica 
Superior d’Arquitectura, amb destinació a la Direcció de Serveis de Planejament de la Gerència 
d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 3 (80.30.OP.20), i l’activitat 
privada per compte propi d’arquitecta. Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i 
la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d'arquitecta 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. 

 
7.-  (69/2017) APROVAR les modificacions en l’organigrama de la Gerència del Districte de Ciutat Vella i 

de la Gerència del Districte de Nou Barris, assignant les adscripcions, denominacions i funcions al 
òrgans afectats, tal i com es detalla als annexos. PUBLICAR la present resolució en la Gaseta 
Municipal als efectes pertinents. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 
8.-  (2017/000088) APROVAR l’expedient  núm. 2017/000088 de modificacions de crèdit, corresponent a la 

relació MC-00000012, consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament 
de Barcelona de l’exercici 2017, d’import 26.990.055,00 euros dins del Capítol I, derivats de canvis 
d’organigrama, mobilitat de personal i altres variacions, que recullen les modificacions d’altes i baixes 
fins al dia 2 de febrer de 2017 als crèdits inicials assignats, sense que això representi una esmena a la 
quantitat total pressupostada. PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 



Ref:CG 6/17 

v.  16- 2- 2017 

 12: 39 

3 

 
9.-  INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document de 16 de febrer de 

2017. 
 
10.-  (29/2017 (C1/2017) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Agència Tributària de Catalunya i 

l’Ajuntament de Barcelona per a la recaptació en període executiu d’ingressos tributaris i altres 
ingressos de dret públic de l’Ajuntament de Barcelona. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un 
import de 480.000,00 euros, amb càrrec al/s pressuposts/os i partida/es indicats en aquest mateix 
document, a favor de l’Agència Tributària de Catalunya, amb NIF Q0801480E, per tal de cobrir la 
despesa de la recaptació en període executiu d’ingressos tributaris i altres ingressos de dret públic. 
FACULTAR la Sra. Teresa Ribas i Algueró, gerent de l'Institut Municipal d'Hisenda, per a la signatura 
del present conveni. 

 
11.-  (C2/2017) APROVAR  el conveni de col·laboració entre l’Agència Tributària de Catalunya i 

l’Ajuntament de de Barcelona en matèria d’intercanvi d’informació tributària i prestació de serveis 
tributaris. FACULTAR la Sra. Teresa Ribas i Algueró, gerent de l'Institut Municipal d'Hisenda, per a la 
signatura del present conveni. 

 
12.-  (2017/63) APROVAR l’encàrrec de gestió a Barcelona Activa SAU SPM, mitjà propi de l’Ajuntament de 

Barcelona dels tres projectes següents emmarcats en el Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-
2020, d’acord amb les prescripcions generals de l’encàrrec que deriven de l’acord de la Comissió de 
Govern en sessió de 16 de juny de 2016: Operació 1- OP1-BA-2017: Millora del teixit econòmic–
empresarial de la ciutat de Barcelona, per al desenvolupament de programes pilot de suport i nous 
serveis especialitzats per a millorar la competitivitat de les petites empreses i el seu impacte social, 
alhora que es potencien aquells sectors d'activitat estratègics i/o emergents al territori. Operació 2- 
OP2-BA-2017: Foment de l'emprenedoria i serveis d'incubació, per a la implementació d'accions de 
suport a la iniciativa emprenedora en tot el seu procés: pre-incubació, suport a la creació d'activitat 
econòmica i a les start-ups, mitjançant una oferta d'activitats, tallers i programes d'acompanyament en 
format multicanal amb especial atenció a col·lectius específics i sectors d'activitat tradicionals o 
estratègics per a la ciutat. Operació 3- OP3-BA-20L7: Digitalització de serveis públics, per al 
desenvolupament de nous continguts, eines digitals i infraestructures per tal de simplificar i millorar 
l'accés a la informació i als serveis de valor afegit al conjunt de ciutadans, ciutadanes i al teixit 
productiu de la ciutat. PUBLICAR aquesta resolució al BOPB i a la Gaseta municipal 

 
13.-  (2017/32) APROVAR l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la 

Generalitat de Catalunya signat el 9 de novembre de 2015 per al desenvolupament de l’Estratègia de 
recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) en el marc del Programa 
Operatiu d’inversió en creixement i ocupació FEDER Catalunya 2014-2020, que inclou l’ampliació de 
les obligacions de les parts d’acord amb la normativa vigent, la modificació del termini d’execució fins 
al dia 31 de desembre de 2023, l’adaptació del Pla financer i la designació de membres de la Comissió 
Tècnica de Seguiment; RATIFICAR aquest acord pel Plenari del Consell Municipal; i FACULTAR el 
Primer Tinent d’Alcaldia Gerardo Pisarello Prados per a la signatura de l’addenda al conveni. 

 
14.-  (2017/45) APROVAR la convocatòria per a l'any 2017 per a la concessió de subvencions en el marc 

del  “Programa de Cooperació per a la Justícia Global”, “Programa de Cooperació per a la Justícia 
Global  a Ciutats Específiques” i “Programa d’Educació per a la Justícia Global”, d'acord amb les 
Bases aprovades per acord de la Comissió de Govern, de 17 de març de 2016. AUTORITZAR la 
despesa per un import de 6.620.000,00 euros, amb càrrec a la partida 0701.48901.23291 i de la forma 
següent: 4.820.000,00 euros amb càrrec al Pressupost de l'exercici 2017 i la quantitat d'1.800.000 
euros, amb càrrec al Pressupost de l'exercici 2018, condicionada a l'existència de crèdit adequat i 
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suficient. ORDENAR la publicació de la convocatòria mitjançant la inserció d'anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). 

 
15.-  (3-010/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-010/2017 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017, 
d’import 459.607,78 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. 17020691; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
16.-  (3-011/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-011/2017 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2017, 
d’import 21.458,69 euros, per atendre despeses addicionals de contractes de serveis de gestió dels 
Casals infantils de la Zona Sud del Districte de Gràcia, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 
17020791; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la Comissió 
d’Economia i Hisenda. 

 
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 
17.-  (133/17) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Escola Superior de 

Disseny IED Barcelona per a la creació d’una línia gràfica i proposta de campanya comunicativa per a 
la celebració del Dia Internacional de les persones refugiades. FACULTAR l’Im. Sr. Jaume Asens 
Llodrà, Quart Tinent d’Alcaldia, per la signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots aquells 
documents que se’n puguin derivar. 

 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 
18.-  (50007/2017) INICIAR l'expedient per a la contractació de Gestió de Serveis Públics, en la modalitat de 

concessió, per a la gestió, dinamització i coordinació dels casals de Gent Gran de Can Castelló, Can 
Fàbregas i Sant Ildefons; del programa de dinamització de Gent Gran del Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi i el Centre Cívic Can Castelló, per als anys 2017 a 2019, amb núm. de contracte 17C00003, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de 
licitació d'1.180.125,00 euros exempt d'IVA, en concepte de subvenció màxima per tal de mantenir 
l'equilibri econòmic de la concessió; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; 
CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat amb càrrec a 
la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document condicionada a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l'execució 
d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. DONAR-NE compte a la Comissió 
de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
Districte de Nou Barris 

 
19.-  (8BD 2016/193) APROVAR  el Projecte executiu de renovació de l’enllumenat del Parc central de Nou 

Barris, al Districte de Nou Barris, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic Jurídic que figura 
a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 
2.232.218,86 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 
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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 Sant Andreu 

 
20.-  (09-2015-OS6001) APROVAR definitivament, a l’empara de  l’article 79  de l’Ordenança de Terrasses, 

l’Ordenació singular de les terrasses de la rambla Onze de Setembre i de la rambla de Fabra i Puig, 
segons el text que consta com a annex a la present proposta. PUBLICAR el present acord i el text 
íntegre de l’Ordenació singular de les terrasses de la rambla Onze de Setembre i de la rambla de 
Fabra i Puig 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-NE 
compte d’aquest Acord al Plenari del Consell Municipal. 

 
21.-  (09BD 2016/061) APROVAR inicialment el Projecte de reurbanització complementari de la plaça dels 

Jardins d’Elx, 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 de 622.631,88 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que 
preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Municipal i de règim local de Catalunya; I SOTMETRE’L a informació pública durant 30 dies hàbils 
a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província (BOPB), 
termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 

 
  
 


