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 ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió ordinària de 16 de març de 2017. 
 
 Aprovació de les actes de 9 i de 13 de març de 2017. 
 
 Part Decisòria 
  
 Propostes d’acord 
 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
 
1.-  (030-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 de l’atenció educativa a 
l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu 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.-  (1104/2016) MODIFICAR les Bases de la convocatòria de 60 places de la categoria de Caporal/a de la 

Guàrdia Urbana de l´Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs–oposició, en torn de promoció 
interna. Primer: Modificar el  punt tercer de l’epígraf 8.3 de la convocatòria que quedarà redactat de la 
manera següent: “Aquesta prova es puntuarà amb un màxim de 8 punts. La puntuació final de cada 
persona aspirant s'obtindrà dividint entre dos la suma total de punts aconseguits en els dos exercicis. La 
realització de la  prova d’aptitud física és obligatòria per les persones aspirants i la no realització de la 
mateixa per part de la persona aspirant suposa la seva exclusió del procés.” Segon: Modificar les 
marques establertes en el barem de puntuació per dones de l’exercici 2, Course Navette, de la prova 
d’aptitud física recollides  en l’annex 2 de la convocatòria de referència i que s’indiquen en l’annex al 
present Acord. Tercer: Procedir, per raons de seguretat jurídica, a publicar novament i de forma íntegra 
els barems de marques tant per homes com per dones de l’exercici 1, Circuit d’agilitat, i de l’exercici 2, 
Course Navette, de la prova d’aptitud física  de la convocatòria de referència. Aquesta publicació 
substitueix a tots els efectes els respectius barems que per aquests dos exercicis varen ser publicats 
inicialment a l’annex 2 de l’esmentada convocatòria. DONAR compte de la present resolució a la 
Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
3.-  (2/2017) MODIFICAR les Bases de la convocatòria de 49 places d’Agent de la Guàrdia Urbana de 

Barcelona, mitjançant concurs específic de mobilitat interadministrativa. Primer: Suprimir a tots els 
efectes el requisit de participació de “no haver complert 42 anys“ contingut en la base 2d de 
l’esmentada convocatòria. Segon: Addicionar a tots els efectes un primer paràgraf en la base 8.3 de 
l’esmentada convocatòria  que quedarà redactat de la manera següent: “Del total de persones aspirants 
que hagin superat el segon exercici, com a màxim, només passaran a la realització del tercer exercici 
les 150 persones aspirants millor classificades atenent a la puntuació obtinguda en  el segon exercici. 
En cas d’empat de puntuació a la posició 150, passaran al tercer exercici totes aquelles persones 
empatades en aquesta puntuació.” Tercer: Procedir novament  a l’obertura d’un  termini de presentació 
de sol·licituds  de vint dies naturals comptadors des  de l’endemà de la  publicació d’aquesta resolució 
al DOGC per tal que les persones aspirants que compleixin els requisits de la convocatòria i així ho 
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desitgin puguin presentar la seva sol·licitud en els termes establerts  en la base 3 de la convocatòria, 
sens perjudici de la validesa de les sol·licituds anteriorment presentades pels aspirants en temps i 
forma. DONAR compte del present acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
4.-  (396/17) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 100.000,00 euros amb càrrec al/s 

pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de la Fundació Universitat 
Oberta de Catalunya, amb NIF G60667813, per a activitats formatives en llengua anglesa. APROVAR el 
conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Universitat Oberta de Catalunya, 
amb NIF G60667813, per a activitats formatives en llengua anglesa. FACULTAR al Gerent Municipal el 
Sr. Jordi Martí Grau per la signatura de l'esmentat conveni i qualsevol altre document que se'n derivi. 
DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció. 

 
5.-  (214/17) APROVAR el Plec de Clàusules Administratives particulars i el Plec de Clàusules Tècniques 

de l’Acord Marc de  gestió del compte de serveis dels viatges de l’Ajuntament de Barcelona amb 
número de contracte 17000670 i número d’expedient 214/17. CONVOCAR procediment obert amb 
tramitació ordinària, a  l'empara de l'article 196 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contracte del Sector Públic, per a l’adjudicació 
mitjançant subhasta electrònica de l’Acord Marc de gestió del compte de serveis dels viatges de 
l’Ajuntament de Barcelona. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
6.-  (0385/17) APROVAR el conveni de col·laboració arxivística entre l’Ajuntament de Barcelona i el 

Consorci de l’Auditori i Orquestra (CAO) pel tractament arxivístic, la gestió, la conservació i la difusió de 
la documentació generada per aquest Consorci. FACULTAR el Regidor de Presidència, Aigua i Energia, 
l’lm. Sr. Eloi Badia Casas per la signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots aquells documents 
que se’n puguin derivar. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció. 

 
7.-  INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document de 16 de març de 

2017. 
 
8.-  (3SD/17 - IMEB) APROVAR la Regulació dels Preus Públics pels serveis d'educació per al curs 2017-

2018 i següents, per a les escoles bressol municipals, les escoles municipals de música, el 
Conservatori Municipal de Música i el Planetari Municipal, annexa a la present proposta. 

 
10.-  (2016/1178B) APROVAR inicialment la modificació de la Base 15 de les Bases particulars per a 

l’atorgament de subvencions a empresaris/es i professionals individuals de la ciutat de Barcelona per a 
donar suport a l’inici de la seva activitat econòmica, en el sentit d’ampliar el crèdit pressupostari en 
l’import de 2.000.000,00 euros i fixant l’import final en la quantitat de 4.000.000,00 euros, mantenint 
sense alteració i plenament vigents la resta de les Bases aprovades per acord de la Comissió de 
Govern de 28 de juliol de 2016. ORDENAR la publicació de la modificació de les Bases al Butlletí Oficial 
de la Província i en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament així com la inserció d’una referència d’aquest 
anunci en la Gaseta Municipal. SOTMETRE aquesta modificació a informació pública per un termini de 
20 dies hàbils a partir del dia següent al de l’esmentada publicació. APROVAR definitivament la 
modificació de les Bases, sempre i quan no s’hagin formulat al·legacions durant el període d’informació 
pública que facin necessària la seva modificació i AUTORITZAR la despesa per un import addicional de 
2.000.000,00 euros per a donar suport a l’inici de l’activitat econòmica empresaris/es i professionals 
individuals de la ciutat de Barcelona. 
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11.-  (EM 2017-02/6) ESTIMAR la sol·licitud formulada per la companyia Barcelona d’Aparcaments 
Municipals, SA (BAMSA) mitjançant escrit ingressat al Registre General el 24 de gener de 2017. 
AUTORITZAR-LA, per un termini de 5 anys, prorrogable fins a uns altres 5, de no existir causa 
justificada que ho impedeixi, a fi de dur a terme la cessió d’espai a l’interior dels aparcaments 
actualment gestionats per BAMSA, per a l’activitat complementària de lliurament de paqueteria, de 
conformitat amb allò establert a l’apartat 2.4 del Plec de prescripcions tècniques i amb subjecció a les 
prescripcions següents: - La present autorització obliga a respectar les prescripcions dels Plecs de 
Bases i Tècnic i del Contracte de Concessió. - BAMSA acreditarà que ha realitzat concurrència pública 
per a la selecció de l’operador. - BAMSA comunicarà a l’Ajuntament la celebració del contracte amb 
tercers per al desenvolupament de l’activitat prèviament a la seva perfecció i amb indicació de l’objecte i 
el tercer contractat, i un cop signat per les parts contractants li facilitarà un original de l’esmentat 
contracte i detall gràfic i descriptiu dels espais ocupats. - L’espai cedit, no afectarà a places 
d’aparcament i s’utilitzaran les zones properes a les sales de control i accessos de vianants dels 
aparcaments, sense que interfereixin la circulació de vehicles i vianants. - La sectorització de línia 
elèctrica i comptador propi es realitzarà garantint la seguretat elèctrica de l’aparcament, amb el 
compliment de la normativa vigent i supervisada per l’equip tècnic de BAMSA. - Haurà de comptar amb 
els títols habilitants preceptius per al seu desenvolupament, els quals s’hauran d’emetre a favor de la 
titularitat de qui desenvolupi aquesta activitat. PRECISAR que es respectarà i prevaldrà la funció 
principal de l’aparcament sobre l’activitat complementària que s’autoritza, i NOTIFICAR aquest acord a 
la interessada i als districtes que correspongui en raó de la ubicació de l’aparcament de l’exercici de 
l’activitat objecte d’aquesta autorització. 

 
12.-  (E.05.6001.17) ACCEPTAR la constitució d’un dret real de superfície a favor de l’Ajuntament de 

Barcelona ofert per part de la Parròquia de Sant Ildefons de Barcelona respecte del local baixos dreta 
de la finca del carrer Marià Cubí núm. 111, amb caràcter gratuït i un termini de 25 anys, per a destinar-
lo a Casal de Gent Gran o equipament similar i, en qualsevol cas, dedicat a l’atenció del sector de 
població de gent gran, d’acord amb les condicions del Conveni regulador, que s'aprova; FORMALITZAR 
el Conveni i FACULTAR l’Im. Regidor del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, per a la seva signatura; 
FORMALITZAR el dret de superfície en escriptura pública i INSCRIURE’L en el Registre de la Propietat. 

 
13.-  (3-024/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-024/2017 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017, 
d’import 74.690,00 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. 17030691; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
14.-  (3-025/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-025/2017 de modificacions de crèdit, consistent en 

generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2017, provinents de l’aplicació del Romanent de Tresoreria per a despeses amb finançament 
afectat en la liquidació del Pressupost de l’exercici 2016, per ingressos provinents de la Generalitat de 
Catalunya en concepte de fons de foment del turisme (FFT), per finançar projectes municipals en 
matèria de turisme, segons acord de la Comissió de Govern de l'1 de desembre de 2016, i per un import 
total de 63.511,69 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 17030795; i PUBLICAR aquest acord a 
la Gaseta Municipal. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 
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ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 
 
15.-  (185/17) APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques 

del contracte núm. 17001342, d’Acord Marc de fixació de les condicions per a la contractació dels 
serveis d’acolliment d’urgència, llarga estada i fase d’autonomia per a dones víctimes de violència 
masclista i llurs fills/es derivades del SARA, així com la designació o homologació d’entitats  
proveïdores amb les quals es podran contractar aquests serveis a mesura que apareguin les 
necessitats, amb un import aproximat d'1.734.480,00 euros, IVA inclòs (al tipus del 10%) i amb una 
vigència de 24 mesos. CONVOCAR procediment obert i tramitació ordinària per a la seva adjudicació, 
de conformitat amb  els articles 196 i següents del RDL 3/2011, de 14 de novembre, de  text refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic. 

 
16.-  (454/2017) APROVAR, de conformitat amb l’article 9.1.j) i 59 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern, les següents Cartes de Serveis: Carta de 
Serveis de l’Institut Barcelona Esports; Carta de Serveis de l’Institut Municipal d’Hisenda; Carta de 
Serveis de l’Institut Municipal de Mercats; Carta de Serveis de l’Institut Municipal de Cultura; Carta de 
Serveis de la fundació Mies van der Rohe; Carta de Serveis de Barcelona de Serveis Municipals S.A.; 
Carta de Serveis del Parc d’Atraccions del Tibidabo S.A.; Carta de Serveis de Cementiris de Barcelona, 
S.A. i la Carta de Serveis de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona; PUBLICAR-LES al Butlletí 
Oficial de la Província, a la Gaseta Municipal i al portal de transparència del web de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

 
17.-  (478/2017) APROVAR el projecte normatiu del Reglament de Participació Ciutadana i donar-li el tràmit 

previst pels articles 108 i següents del Reglament Orgànic Municipal. 
 
 ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 
18.-  (20170106) ENCARREGAR a Solucions Integrals per als Residus, SA (SIRESA) els treballs de gestió, 

seguiment i control d’activitats econòmiques en relació a la recollida comercial, i l’anàlisi de dades i 
gestió d’informació del programa de caracteritzacions de la fracció orgànica comercial i domiciliaria, 
amb subjecció a les condicions que s’estableixen en les prescripcions generals annexes que s’aproven, 
i fins al 31 de desembre de 2017; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 522.355,14 
euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de 
Solucions Integrals per als Residus, SA amb NIF A62439807, per a fer front a les despeses derivades 
d’aquest encàrrec de gestió; PUBLICAR aquest encàrrec al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
i a la Gaseta Municipal. 

 
19.-  (20160604) DECLARAR excloses de la licitació que té per objecte les obres d'arranjament i millores 

dels elements urbans, proteccions i estructures vials en el Front Litoral de Barcelona, als districtes de 
Ciutat Vella i Sant Martí, i el foment de l’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció al 
mercat laboral, contracte 16004703, les ofertes presentades per les empreses: Api Movilidad, SA, 
Cosplaan Obras y Servicios Laantit, SL, Construcciones Fertres, SL, Construcciones y Servicios Faus, 
SA, Firtec, SAU,  Excavaciones y Construcciones Benjumea, SA,  Grupmas Constructors, SLU, 
Imesapi, SA, i Construcciones y Servicios Voracys, SL,  per estimar que no poden ser complides com a 
conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, de conformitat amb l’article 152.4 
del text refós de la LCSP; ADJUDICAR l'esmentat contracte, per un import de 533.850,34 euros, IVA 
inclòs, amb una baixa del 32,05% sobre el preu de sortida, de conformitat amb la proposta de valoració 
i classificació continguda en l'expedient a Acsa Obras e Insfrastructuras, SA amb NIF A08112716, i 
d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa; 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 
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aquest mateix document amb el següent desglossament: import adjudicació 441.198,63 euros; tipus 
impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 92.651,71 euros; 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 d'Ecologia Urbana, avinguda Diagonal, 240, 5a pl. 
08018 Barcelona; DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Frederic de Balanzó Guerendiain, 
cap del Servei d'Estructures Vials. 

 
20.-  (20160604) ANUL·LAR part de l'autorització del contracte número 16004703 que té per objecte les 

Obres d'arranjament i millores dels elements urbans, proteccions i estructures vials en el Front Litoral de 
Barcelona, als Districtes de Ciutat Vella i Sant Martí, i el foment de l'ocupació de persones amb 
dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, per un import de 133.801,38 euros, corresponents a la 
diferència entre l'import d'adjudicació i el de licitació, amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades 
en aquest mateix document. 

 
21.-  (158/2015) APROVAR la prorroga del “Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, 

l’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona i Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió 
del Cicle de l’Aigua, SA, per promoure noves tecnologies per al benestar dels ciutadans i la sostenibilitat 
ambiental per a la telelectura per a comptadors d’aigua” signat per les parts el 24 de març de 2015, per 
un termini de 12 mesos. FACULTAR el Gerent d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de 
Barcelona, Jordi Campillo Gámez, per a la signatura de l’esmentada pròrroga, així com la de tots 
aquells documents que se’n derivin de la mateixa. 

 
Districte de Ciutat Vella 

 
22.-  (17PL16452) DENEGAR l’aprovació inicial, de conformitat amb l'article 89.2 del Text Refós de la Llei 

d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), del Pla Especial Integral i de Millora Urbana per a 
l’ordenació de les finques del carrer de Sant Pere Mes Alt núms. 13b, 15 i part del 17 i del carrer 
d'Amadeu Vives núms. 2-8, promogut per Olivia Hotels SA, atesa l’existència de motius determinants de 
la seva denegació, fonamentats a l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a 
l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord; i DONAR-NE compte a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 
23.-  (08P0023) APROVAR les modificacions del projecte d’urbanització del Sector 2 de la Modificació del 

Pla General Metropolità a l’àmbit discontinu: Batlló-Magòria i les parcel·les situades a Via Laietana, 2 i 
8-10, Pau Claris, 158-160, Girona, 20 i Carrera, 12 (aprovada definitivament per acord de la 
Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona en sessió del 2 d’octubre de 2006 (DOGC de 
24/11/2006) i planejament derivat posterior que desenvolupa, aprovat per acord de la Comissió de 
Govern en sessió del 24 de novembre de 2010, d’acord amb les condicions establertes a l’Informe 
Tècnic del Projecte (ITP amb classificació B) del 23 d’agost de 2016, que consta degudament incorporat 
a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un import de 2.250.764,21 
euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb el que estableixen els articles 89.6 i 
119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme 
derivades de les modificacions en els materials de pavimentació de l’àmbit, del canvi d’emplaçament de 
la distribució de serveis per part de les companyies i de la simplificació de determinats elements. 
PUBLICAR el present acord en el  Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un diari dels 
de més circulació de la província. NOTIFICAR-LO als interessats en aquest procediment. DONAR-NE 
compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 
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Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
 
24.-  (16PL16411) SUSPENDRE l’aprovació inicial, de conformitat amb l’article 89.2 del Text Refós de la Llei 

d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), del Pla Especial Urbanístic per a l’addició d’un nou 
tipus d’equipament  a la parcel·la del passeig de la Bonanova, núms. 29-35, promogut per l’Institut de 
les Missioneres de la Immaculada Concepció, atesa l’existència de motius determinants de la suspensió 
de la seva aprovació, fonamentats  a l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que consta a 
l’expedient i es dóna per reproduït a efectes de motivació; ADVERTIR als promotors del Pla, de 
conformitat amb l’article 92.1 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que disposen d’un termini de tres 
mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació d’aquest acord, per resoldre les deficiències 
assenyalades a l’informe de referència; en cas que no ho facin, es declararà la caducitat de l’expedient 
administratiu i es procedirà a l’arxiu de les actuacions; NOTIFICAR el present acord als promotors del 
Pla. 

 
Districte de Nou Barris 

 
25.-  (16PL16416) DENEGAR l’aprovació inicial, de conformitat amb l'article 89.2 del Text Refós de la Llei 

d’Urbanisme  (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), del Pla Especial Integral de l’equipament del 
carrer de l'Escultor Odoñez, núms. 129-169, promogut per Elysius Europa, S.L., atesa l’existència de 
motius determinants de la denegació de la seva aprovació, fonamentats a l’informe de la Direcció de 
Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord; i 
DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 


