Secretaria General

Ref:CG 41/17

ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió ordinària de 16 de novembre de 2017.
Aprovació de l'acta de la sessió de 9 de novembre de 2017.
Part decisòria
a) Propostes d’acord
ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
1.-
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(420/17) RECTIFICAR els errors materials detectats en les bases reguladores de la convocatòria 17
places de Sotsoficial/a del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de
Barcelona mitjançant concurs oposició, en torn de promoció interna especial, (Exp. 420/2017),
aprovades per la Comissió de Govern en data 6 de juliol de 2017, i publicades a la Gaseta Municipal
de 10 de juliol de 2017, en el següent sentit: SUPRIMIR l’apartat c) de la base 3.1. on diu: “c) Estar en
possessió del títol de batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà, títol de Formació Professional de 2n
grau o altres equivalents o superiors (d’acord amb la taula d’equivalències del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya).”; MODIFICAR el paràgraf sisè, de la base 4.3., en el
següent sentit: On diu: ”Les persones aspirants hauran d’indicar a l’apartat “Titulació” de la sol·licitud,
la titulació acadèmica oficial que al·leguen per participar a la convocatòria.”, Ha de dir: “Les persones
aspirants hauran d’indicar a l’apartat “Titulació” de la sol·licitud, la titulació acadèmica oficial de la que
disposen.”; SUPRIMIR la base 13.1.a) segon paràgraf de les bases reguladores, on diu: "Aquesta
fase formativa podrà incloure estades en centres especialitzats en comandament, control i gestió
d’emergències o altres matèries designades pel Tribunal. Cadascuna de les accions formatives
complementàries al curs de formació de l’EBPPC també haurà de ser superada autònomament. La
valoració de cadascuna de les possibles accions formatives es qualificarà com a apta- no apta.";
MODIFICAR l’annex 2, prova d’aptitud física, Course Navette, barem homes i barem dones, de les
bases reguladores, segons consta a l’annex que s’incorpora al present acord; MODIFICAR l’annex 4,
mèrits, apartat 2 titulacions acadèmiques, de les bases, en el següent sentit: On diu: “2. Titulacions
acadèmiques fins a 2 punts. Han de ser diferents a la titulació exigible com a requisit a l’apartat 3.1.c
de les bases, afins al perfil professional de la categoria objecte de la convocatòria i de l’objectiu del
Servei de Prevenció Extinció d’Incendis i Salvament: ”Ha de dir: “2. Titulacions acadèmiques fins a 2
punts. Han de ser afins al perfil professional de la categoria objecte de la convocatòria i de l’objectiu
del Servei de Prevenció Extinció d’Incendis i Salvament.”; MODIFICAR l’annex 4, mèrits, apartat 5
experiència professional, de les bases. On diu: “Valoració del Comitè de direcció, fins a 3 punts,
d’acord amb els ítems conductuals descrits a l’annex 4 bis.”; ha de dir: “Valoració del Comitè de
direcció, fins a 2 punts, d’acord amb els ítems conductuals descrits a l’annex 4 bis.”; PUBLICAR
aquesta modificació a la Gaseta municipal i a la web de l’Ajuntament de Barcelona; PROCEDIR a la
reobertura del termini de presentació de sol·licituds que serà el de 20 dies naturals comptadors des
de l'endemà de la publicació d'aquesta esmena a les bases de la convocatòria a la Gaseta Municipal;
DETERMINAR que les sol·licituds que s'hagin presentat en temps i forma durant el termini anterior de
presentació de sol·licituds són vàlides a tots els efectes.

2.-

(2017/1072) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i Fundació
Eurecat, per a la realització del Projecte Centre Excel·lència de Big Data i accions dinamització
empresarial, dirigit a accelerar la implantació de solucions tecnològiques innovadores i la capacitació
de professionals al voltant de l’àmbit del Big Data i esdevenir un pol de coneixement que sigui un
referent internacional en aquest àmbit, 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 80.000,00 euros; AUTORITZAR i
DISPOSAR la despesa per un import de 80.000,00 euros amb càrrec a la partida 0301-48903-43333
a favor de Fundació Eurecat, amb CIF G-66210345; REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el
termini màxim de 3 mesos a comptar des de la finalització del Projecte, presenti la justificació de
l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb les previsions de la normativa i del conveni en aquest
sentit; FACULTAR el Regidor d’Empresa i Turisme, Agustí Colom Cabau, per a la signatura del
conveni.

3.-

(2017/891) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i el Centre
d'Informació i Documentació Internacionals de Barcelona (CIDOB) pel Projecte "Programa de recerca
sobre ciutats globals" 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 220.850,00 euros, que representa el 49,20% del
projecte, que té un import de 448.848,90 euros. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import
de 220.850,00 euros, amb càrrec a la partida 48903/91223/0701 a favor del Centre d'Informació i
Documentació Internacionals de Barcelona (CIDOB) amb CIF G08824187. REQUERIR les entitats
beneficiàries per tal que en un termini no superior a tres mesos de la finalització del projecte presentin
la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, mitjançant la presentació de l'informe d'auditor, d'acord
amb allò establert al pacte 5è del conveni. FACULTAR el Primer Tinent d'Alcaldia, Im. Sr. Gerardo
Pisarello Prados, per a la signatura del conveni.

4.-

(2017/903) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Associació per la
Pau i els Drets Humans - Taula per Colòmbia per al Projecte "Colòmbia: Contribució a la construcció
d'una pau justa i duradora i de respecte als drets humans 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
30.000,00 euros, que representa el 22,95% del projecte, que té un import de 130.735,00 euros.
AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un import de 30.000,00 euros, amb càrrec a la partida
48903/23291/0701 a favor de l'Associació per la Pau i els Drets Humans - Taula per Colòmbia) amb
CIF G64760523. REQUERIR les entitats beneficiàries per tal que en un termini no superior a tres
mesos de la finalització del projecte presentin la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, mitjançant
la presentació de l'informe d'auditor, d'acord amb allò establert al pacte 5è del conveni. FACULTAR el
Primer Tinent d'Alcaldia, Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni.

5.-

(2017/850) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Associació
Medcities i/o Medcites pel Projecte "Pla de Treball Medcities 2017" 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
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120.000,00 euros, que representa el 80% del projecte, que té un import de 150.000,00 euros.
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 120.000,00 euros, amb càrrec a la partida
48733/23291/0701 a favor de l'Associació Medcities i/o Medcites amb CIF G66401258. REQUERIR
les entitats beneficiàries per tal que en un termini no superior a tres mesos de la finalització del
projecte presentin la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, mitjançant la presentació de l'informe
d'auditor, d'acord amb allò establert al pacte 4t del conveni. FACULTAR el Primer Tinent d'Alcaldia,
Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni.
6.-

INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document de 16 de
novembre de 2017.

7.-

(EM2017-11/23) ESTIMAR la sol·licitud formulada per la companyia Barcelona d’Aparcaments
Municipals, SA (BAMSA) mitjançant escrit ingressat al Registre General el dia 30 d’agost de 2017.
AUTORITZAR-LA, per un termini de 2 anys, a fi de dur a terme la cessió d’espai per a la prova pilot
d’una activitat complementària d’instal·lar caixers automàtics per treure diners, en zones properes als
caixers de pagament i sense ocupar cap plaça d’aparcament, a l’interior dels aparcaments de
Francesc Cambó, passeig de Gràcia i Barceloneta, actualment gestionats per BAMSA, 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, en la petició, comunica que la prova pilot es
formalitzarà mitjançant contracte amb l’empresa EURONET. Un cop signat, per les parts contractants
BAMSA haurà de facilitar a l’Ajuntament de Barcelona un original de l’esmentat contracte i detall gràfic
i descriptiu dels espais ocupats. ·El fet d’haver efectuat la prova pilot d’aquesta activitat
complementària no constituirà mèrit puntuable per a la posterior concurrència pública per a la selecció
de l’operador, que BAMSA acreditarà haver realitzat. ·L’espai cedit no interferirà la circulació de
vehicles i vianants. ·La sectorització de línia elèctrica i comptador propi, en el seu cas, 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
de Ciutat Vella i l’Eixample en raó de la ubicació dels aparcaments de l’exercici de l’activitat objecte
d’aquesta autorització per tal d’efectuar el control tècnic corresponent.

8.-

(2016/548) SO·LICITAR a la Diputació de Barcelona, en el marc de la convocatòria del Pla Xarxa de
Governs Locals 2016-2019 aprovat el 15 de desembre de 2015, subvenció per la realització de les
actuacions i pels imports següents: Projecte d’inversió per a la Construcció de la Biblioteca Sant
Gervasi-Galvany a la finca de la Fundació Julio Muñoz Ramonet per import de 3.000.000,00 euros.

9.-

(3-164/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-164/2017 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’aportació de la Generalitat per Fons de Foment del Turisme
corresponent al 4rt. trimestre de 2016, per finançar projecte municipal en matèria de turisme de
l’Institut municipal d’Informàtica, aprovat en Comissió de Govern de 19 d’octubre de 2017, per un
import total de 6.329,51 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 17110695; i PUBLICAR aquest acord
a la Gaseta Municipal. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda.
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10.-

(3-165/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-165/2017 de modificacions de crèdit, consistent en
transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017,
d’import 573.741,00 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. 17110691; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.
ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ

11.-

(1312/17) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de
Catalunya per a la coorganització de l’IFEST 2017, iniciativa dirigida a reunir a 7.000 joves i 1.000
professors per a impregnar de ciència, innovació, tecnologia i emprenedoria als joves, amb edats a
partir dels 17 anys, fent èmfasis en batxillerat, formació professional, màsters i doctorats; FACULTAR
el regidor responsable de l'Àrea per a la seva signatura.

13.-

(1329/17) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i el Gremi de
Restauració de Barcelona, per a la realització del Projecte Desenvolupament de 5 accions de suport i
impuls al sector de la restauració, 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; AUTORITZAR i
DISPOSAR la despesa per un import de 75.000,00 euros amb càrrec a la partida 0301-48903-43142,
per a l’any 2017 a favor del Gremi de Restauració de Barcelona, amb CIF G08504664; REQUERIR
l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la finalització del
Projecte Desenvolupament de 5 accions de suport i impuls al sector de la resturació, presenti la
justificació de l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb les previsions de la normativa i del
conveni en aquest sentit; FACULTAR el regidor responsable de l'Àrea per a la signatura del conveni.
DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia i Hisenda

14.-

(825/2017) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i Fundación Goteo,
amb CIF G-57728172, per al Projecte “Conjuntament: Campanya de finançament col·lectiu amb el
suport de l'Ajuntament de Barcelona”, que té la finalitat afavorir la viabilitat econòmica d'iniciatives
noves realitzades a la ciutat i desenvolupades per agents radicats a Barcelona, implicant la comunitat
i la ciutadania en general a través d’una convocatòria per a la promoció i finançament de projectes
d'emprenedoria individual o col·lectiva en les modalitats d'Emprenedoria Social de Proximitat i
d'Economies Comunitàries i Col·laboratives del Procomú, impulsades per persones individuals,
associacions i entitats amb vessant comunitària a Barcelona, mitjançant una eina col·laborativa de
finançament, com és el matchfunding, 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 136.000,00 euros. DECLARAR la
no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els informes que consten
a l'expedient. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 136.000,00 euros a favor de la Fundación
Goteo provinents de la partida 0702 43333 48903 del Pressupost municipal vigent. REQUERIR
l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos, a comptar des de la finalització de
l'activitat realitzada, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb les
previsions del conveni. FACULTAR el Comissionat d’Economia Social i Desenvolupament Local i
Consum Sr. Álvaro Porro González per a la signatura del conveni.
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15.-

(E17-000951) APROVAR les bases reguladores del Premi Punt de Llibre 2017 del programa educatiu
El Comerç i les Escoles de l’Ajuntament de Barcelona, curs 2017-2018; CONVOCAR el Premi Punt
de Llibre 2017 del programa educatiu “El Comerç i les Escoles de l’Ajuntament de Barcelona”, curs
2017-2018, amb els objectius i criteris establerts en les bases reguladores.
ÀREA DE DRETS SOCIALS

16.-

(20170203) APROVAR l’encàrrec de gestió al Consorci de Salut i Social de Catalunya SA (CSCSA)
de l’elaboració d’una guia d’aplicació de les noves clàusules de contractació social i ambiental de
l’ajuntament en les entitats proveïdores de salut a Barcelona i l’aplicació de les noves guies de
contractació social i ambiental de l’ajuntament a les entitats proveïdores de salut a Barcelona.
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 30.640,00 euros amb càrrec a la partida 0201-3111241099 del pressupost municipal de 2017, a favor de Consorci de Salut i Social de Catalunya SA
(CSCSA), amb NIF núm. A-59928424, per a l’encàrrec de gestió abans indicada. FACULTAR el Sr.
Ricard Fernández Ontiveros, Gerent de l’Àrea de Drets Socials, per a la signatura de l’encomana, així
com la de tots aquells documents que es derivin de la mateixa. PUBLICAR al Butlletí Oficial de la
Província i a la Gaseta Municipal.

17.-

(20170418) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació Ciutadana Antisida
de Catalunya, amb NIF núm. G58448796, per a l’execució del projecte “Pis d’acollida temporal” 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 50.000 euros. DECLARAR la no-inclusió en
convocatòria pública per raons d’interès públic justificades a l’informe que consta a l’expedient.
AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de l’Associació Ciutadana Antisida de Catalunya, amb NIF núm.
G58448796, la despesa de 50.000 euros a càrrec del pressupost de 2017, equivalent al 76,92% del
cost total del projecte, que és de 65.000 euros. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un
termini no superior als tres mesos, a comptar des del 31 de desembre de 2017, presenti la justificació
de l’aplicació dels fons rebuts de conformitat amb el pacte setè del conveni. FACULTAR la Ima. Sra.
Laia Ortiz Castellví, Tercera Tinent d’Alcaldia i 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.

18.-

(20170452) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Aigües de Barcelona en l’àmbit
de la infància per al desenvolupament del programa d’incubació de star-ups Síty 2017, amb una
vigència fins al 19 d’abril de 2018. FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Regidora 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.
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

19.-
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(18000137) APROVAR inicialment les Bases Generals per a l’atorgament de subvencions per la
planificació, la gestió i el seguiment dels Plans i Processos de Desenvolupament comunitari a la ciutat
de Barcelona amb durada pluriennal. SOTMETRE a informació pública les esmentades Bases per un
termini de 20 dies hàbils a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
de conformitat amb els articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals; 83 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 52 de la Llei 26/2010, de 3
d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya; TENIR per
5

aprovades definitivament aquestes Bases Generals sempre que no s'hagin presentat al·legacions
durant el període d'informació pública; APROVAR les seves bases específiques; CONVOCAR,
condicionat a l'aprovació definitiva de les esmentades Bases Generals, l’atorgament de subvencions
per la planificació, la gestió i el seguiment dels Plans i Processos de Desenvolupament comunitari a la
ciutat de Barcelona amb durada pluriennal; ESTABLIR un termini de presentació de sol·licituds de 20
dies hàbils a iniciar el dia següent al de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona; AUTORITZAR la despesa total d'1.516.062,58 euros, amb càrrec a la posició
pressupostària D/48901/23182, dels quals 724.903,29 euros van amb càrrec al pressupost de l’any
2018 i 791.159,29 euros amb càrrec al pressupost de l’any 2019 condicionat a l'existència de crèdit
adequat i suficient als Pressupostos posteriors a l'actual. FACULTAR el President de la Comissió que
s’estableix a la base setena de les esmentades Bases reguladores, per tal d’efectuar els actes de
tràmit i definitius que puguin correspondre. FACULTAR la Gerent de Drets de Ciutadania, Participació
i Transparència per tal d’efectuar els actes de gestió pressupostària dimanants de la present
convocatòria. PUBLICAR-LES al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al web municipal, al
Tauler d'Edictes de l'Ajuntament de Barcelona i a la Gaseta Municipal.
Districte de Ciutat Vella
20.-

(20172029) ADJUDICAR el contracte núm. 17002615 que té per objecte el Servei de dinamització del
Casal de Joves Palau Alòs i del Punt d'Informació Juvenil i foment de l'ocupació, de l'1 de desembre
de 2017 al 30 de setembre de 2019, per un import de 526.963,04 euros, IVA inclòs, de conformitat
amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a Progess Projectes i Gestió
Serveis Socials, SL amb NIF B59960526, 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 posterior/s a l'actual. 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 479.057,31 euros; tipus impositiu del 10% d'IVA, i import
de l'IVA de 47.905,73 euros, import que resulta d'ajustar el pressupost d'acord a l'inici efectiu de les
prestacions del servei, pel període d'1 de desembre de 2017 a 30 de setembre de 2019. 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 Ciutat
Vella. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat
i Prevenció.

21.-

(20172029) ANUL·LAR part de l'autorització de despesa del contracte número 17002615 que té per
objecte el Servei de dinamització del Casal de Joves Palau Alòs i del Punt d'Informació Juvenil i
foment de l'ocupació, per un import de 72.897,76 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es
indicades en aquest mateix document. Els imports de 3.124,00 euros, 12.496,02 euros i 9.372,01
euros, corresponents als anys 2017, 2018 i 2019 respectivament, són els imports que resulten de la
baixa de la proposta econòmica presentada pel licitador; i l'import de 47.905,73 euros correspon a
l'ajustament de la part proporcional del període que no s'ha prestat el servei (mesos d'octubre i
novembre de 2017).
Districte de Sants-Montjuïc

22.-
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(20172131) APROVAR inicialment les bases particulars de la convocatòria per a 2017 del Vè Concurs
de curts de cinema i comerç BCN Shopping&Shooting, de la Fundació Barcelona Comerç, al Districte
de Sants-Montjuïc; SOTMETRE a informació pública les esmentades bases particulars, per un termini
de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
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Província de Barcelona, en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament i una referència en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin
examinar l’expedient i hi puguin formular, si s’escau, les al·legacions que creguin adients; TENIR per
aprovades definitivament les bases particulars en cas que transcorri l’esmentat termini sense que es
presentin al·legacions i, en aquest cas, CONVOCAR el premi mitjançant la publicació d’anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona; AUTORITZAR la despesa de 3.600,00 euros, que anirà a
càrrec a la partida 481.01.433.41 del pressupost de l'any 2017, per a fer front a la disposició i
lliurament d'aquests premis amb el següent desglossament: per a la persona guanyadora del millor
curtmetratge Premi Hermes del Comerç, un premi de 2.400,00 euros, per transferència bancària; i per
a la persona guanyadora del millor realitzador Premi Hermes del Comerç, un premi de 1.200,00
euros, per transferència bancària.
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
23.-

(20170152) EXCLOURE de la licitació que té per objecte el servei de Manteniment de la
infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics situada a la via pública, propietat de l'Ajuntament de
Barcelona, 2017-19 i el foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció, l'oferta
de Optima Technical Services, SA per excedir del pressupost base de licitació, i a Citelum Iberica, SA,
a Imesapi, SA, a Kapsch Trafficcom Transp., SA i a Soler Energy Services, SL per incòrrer en
temeritat d'acord amb allò previst al plec de condicions tècniques; ADJUDICAR el contracte núm.
17000992, per un import de 312.377,80 euros, IVA inclòs, de conformitat amb la proposta de valoració
i classificació continguda en l'expedient a Etra Bonal, SA amb NIF A08522955, i d'acord amb la seva
proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, amb una baixa del 49,80%, sotmès a la
condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual;
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 258.163,47 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 54.214,33 euros;
ANUL·LAR part de l'autorització de despesa de l’esmentat contracte per un import de 309.888,73
euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document;
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 que 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.

24.-

(20170576) APROVAR el Conveni entre l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i l’Ajuntament de
Barcelona per l’aportació al finançament parcial de les obres d’arranjament del carrer Pereda, 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; i AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa plurianual per un import de 87.103,56 euros,
amb càrrec a la/es partida/es indicada en aquest mateix document, a favor de l’Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs, amb NIF P0819300E, per fer front a les despeses derivades d’aquest conveni, dels
quals 17.420,71 euros a càrrec del pressupost de l’any 2017 i 69.682,85 euros a càrrec del
pressupost de l’any 2018. La consignació queda subordinada al crèdit que per cada exercici autoritzin
els respectius pressupostos, d'acord amb l'art. 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, regulador de les
Hisendes Locals. FACULTAR la Cinquena Tinenta d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Ima. Sra.
Janet Sanz Cid, per a la seva signatura, així com de tots aquells documents que se’n derivin.
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25.-

(20170651) AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import de
866.080,80 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a
favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb NIF P0800258F, en concepte de transferència de
capital, a raó de 400.000,00 euros corresponents al “Projecte d’actuacions de millora per al camí
ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per l’Av. Diagonal” i 466.080,80 euros
corresponents a “Assistències tècniques Pere IV”, de conformitat amb la relació d’actuacions i
assistències tècniques aprovades per acord de la Comissió de Govern, en sessió de 28 de setembre
de 2017, a incorporar en el Programa de col·laboració en l’àmbit de l’espai públic, els equipaments i
les infraestructures del municipi de Barcelona 2017-2019, regulat en la clàusula tercera del Conveni
de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a
l’establiment del calendari anual d’aportacions al sistema de finançament metropolità, aprovat pel
Plenari del Consell Municipal en sessió de 26 de maig de 2017.

26.-

(08/2017-SF_OP) APROVAR de conformitat amb allò previst per la Llei 3/2017, de 27 de juny, de
Pressupostos generals de l’Estat per al 2017, l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2017 de l’Institut
Municipal de Parcs i Jardins de 41 places, en règim laboral, distribuïdes de la següent manera: 30
places d’auxiliar de jardiner/a de 1r i 2n any, 9 places de tècnic 2 (branca agrària), i 2 places d’auxiliar
administratiu. PUBLICAR-LA al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. COMUNICAR-HO a la
Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Funció
Pública.

27.-

(17SD0275) APROVAR inicialment el Protocol-Bases per a l’Acció Voluntària al Centre d’Acollida
d’Animals de Companyia de Barcelona. SOTMETRE’L a informació pública, d’acord amb l’article 83
de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
per un període de 20 dies hàbils. TENIR-LO per definitivament aprovat, sempre que no s’hagin
formulat al·legacions durant el període d’informació pública.
Districte de l'Eixample

28.-

(2BD 2015/039) APROVAR definitivament el Projecte de reurbanització de l’interior d’illa Jardins de
Maria Mercè Marçal, al Districte de l’Eixample 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 d'1.096.080,55 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; RESOLDRE les al·legacions
presentades d’acord amb l’informe de resposta a les al·legacions que consta dins l’expedient
administratiu; NOTIFICAR-HO als interessats en aquest procediment; 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.

29.-

(2BD 2016/188) APROVAR inicialment el Projecte executiu de renovació dels Jardins de Montserrat i
els seus entorns, al Districte de l’Eixample 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 d'1.860.857,09 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb
allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; NOTIFICAR als interessats en aquest
procediment; SOTMETRE'L a informació pública, durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a
partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i
en un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formularhi les al·legacions pertinents; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.
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Districte de les Corts
30.-

(17GU29) RESOLDRE les al·legacions presentades durant el termini d’informació pública del Projecte
d’expropiació pel procediment de taxació conjunta de les finques incloses a la Fase I Nova de l’àmbit
del Projecte de delimitació poligonal i determinació de sistema d’actuació en el sector de la
modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit de la Colònia Castells, aprovat definitivament
en sessió de la Comissió de Govern, de 14 de maig de 2008 (finques situades al carrer de l’Equador,
núm. 38 al 70, al passatge Piera del núm. 1 al 27 i del 2 al 18, al carrer Taquígraf Serra del núm. 21 al
37 i al carrer Entença del núm. 233 al 237), qualificades de zona en sòl urbà subjecte a ordenació
volumètrica específica (clau 18), parcs i jardins urbans de nova creació de caràcter local (clau 6b),
vies cíviques (clau 5b) i xarxa viària bàsica (clau 5), en el sentit i pels motius exposats a l’informe
jurídic emès el 3 de novembre de 2017 per la societat municipal Barcelona Gestió Urbanística SA,
entitat encarregada de la gestió d’aquesta expropiació, que consta a l’expedient i que es dóna per
íntegrament reproduït; APROVAR definitivament, a l’empara del que disposen els articles 113 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya i 211 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme, el Projecte d’expropiació pel procediment de taxació conjunta de les finques incloses a
la Fase I Nova de l’àmbit del Projecte de delimitació poligonal i determinació de sistema d’actuació en
el sector de la modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit de la Colònia Castells, tot això
en els termes que figuren a l’informe emès per la societat municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA,
el 3 de novembre de 2017, que consta a l’expedient i que es dóna per íntegrament reproduït;
RECONÈIXER el dret de reallotjament regulat a l’article 219 i següents del Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme i al Decret 80/2009, de 19 de maig, pel
qual s’estableix el règim jurídic dels habitatges destinats a fer efectiu el dret de reallotjament i es
modifica el Reglament de la Llei d’Urbanisme respecte al dret de reallotjament, als afectats que
figuren a la relació inclosa al projecte aprovat, a la qual també consten les condicions generals en què
es facilita el reallotjament i el termini previst per a fer-lo efectiu, projecte que consta a l’expedient i que
es dóna per íntegrament reproduït; ADVERTIR als interessats als qui es reconeix el dret de
reallotjament, que el mateix queda subjecte a la condició resolutòria d’ocupació de l’habitatge afectat
com a residència habitual de manera continuada fins el moment en què s’entregui la possessió de
l’habitatge de substitució; NOTIFICAR individualment el present acord als afectats, incloent-hi el full
d’apreuament corresponent, amb advertiment de que la manca de pronunciament en el termini dels
vint dies següents a la notificació es considera com una acceptació de la valoració fixada, cas en què
s’entén que l’apreuament ha estat fixat definitivament; FER constar que l’aprovació definitiva del
projecte d’expropiació pel procediment de taxació conjunta, implica la declaració d’urgència de
l’ocupació dels béns o drets afectats, per la qual cosa, el pagament o dipòsit de l’import de la
valoració establerta al mateix, habilita per procedir a ocupar la finca, sense perjudici de la valoració
del Jurat d’Expropiació de Catalunya, si procedeix, i la tramitació dels recursos que s’escaiguin
respecte el preu just fixat per aquell; PUBLICAR aquest acord mitjançant la inserció dels
corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de més circulació de la
província i al Tauler d’Anuncis d’aquesta corporació, amb publicació íntegra de la relació de béns i
drets aprovada definitivament.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi

31.-
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(5BD 2017/085) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització del carrer Balmes entre
la plaça Molina i la plaça Joaquim Folguera, al Districte de Sarrià – Sant Gervasi 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 8.744.313,13 euros, el 21% de
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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; SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir
del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un
dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les
al·legacions pertinents; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.
32.-

(5BD 2016/094) APROVAR definitivament el Projecte executiu de reurbanització del carrer Alberes,
entre el carrer Queralt i la carretera de Vallvidrera al Tibidabo, al Districte de Sarrià-Sant Gervasi 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 d’1.067.671,08 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; RESOLDRE les al·legacions presentades, d’acord amb l’informe Resposta de l’Al·legació
que s’inclou dins l’expedient administratiu i aquests efectes es dóna per reproduït; NOTIFICAR-HO als
interessats en aquest procediment; APROVAR les bases del conveni de cessió d'ús de les
instal·lacions d'energia elèctrica i de constitució de la servitud de pas aeri/subterrani a favor d'Endesa
Distribución Eléctrica, SL que inclou el projecte executiu, FACULTAR el Gerent del Districte de SarriàSant Gervasi per aprovar i formalitzar el conveni específic que apliqui les circumstancies concretes a
les bases esmentades, d'acord amb l'article 16.k de la Carta municipal de Barcelona i la Llei 24/2013,
de 26 de desembre, del sector elèctric; 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 Nou Barris

33.-

(8BD 2016/108) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització del carrer Almansa, al
Districte de Nou Barris, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a
l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost
d'1.335.192,84 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; SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30
dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions
pertinents; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.
Districte de Sant Andreu

34.-
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(9BD 2017/005) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització del carrer Gran de Sant
Andreu- Tram 1 (entre la rambla de Fabra i Puig i el carrer de Joan Torras), 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 4.941.855,74 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; SOTMETRE’L a informació pública, durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir
del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i en un
dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les
al·legacions pertinents; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.
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Districte de Sant Martí
35.-

(17SD0124P) RECTIFICAR, de conformitat amb l’article 109 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’acord de la Comissió de Govern Municipal, adoptat en
sessió de 5 d’octubre de 2017, relatiu a l’aprovació del projecte de Projecte d’Urbanització del sòl qualificat 6b
en el Pla de Millora Urbana que ordena els sòls de l’illa delimitada pels carrers Sancho d’Àvila, Àlaba,
Pamplona i Almogàvers, en el sentit que l’apartat relatiu a la sotmissió de l’acord al tràmit d’informació pública
no hauria de figurar i mantenir la resta de pronunciaments.

36.-

(17SD0267 P) APROVAR l’àmbit segregat Fase II del Projecte d’Urbanització de l’espai lliure interior “Fàbrica
Pons” a 22@, (aprovat de manera definitiva per la Comissió de Govern en sessió de 14 d’octubre de 2009 i
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l'1 de desembre de 2009) del Pla de Millora Urbana de
l’illa delimitada pels carrers de Granada, Tànger, Sancho de Àvila i Badajoz (aprovat definitivament pel Plenari
del Consell municipal en sessió 1 de febrer de 2008 i publicat al BOPB el 26 de febrer de 2008) promogut per
la Junta de Compensació del referit àmbit per un import de 278.585,78 euros, l’impost del valor afegit (IVA)
inclòs, d’acord amb les condicions que consten a l’informe de conformitat tècnica (ITP) de 2 d’octubre de 2017
amb classificació B, que consta a l’expedient i que es dóna per reproduït, de conformitat amb 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 el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels
diaris de més circulació de la província. NOTIFICAR-LO als interessats en aquest procediment. DONAR-NE
compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

37.-

(10BD2015/110) APROVAR inicialment el Projecte d’execució de la Biblioteca Gabriel García Marquez i arxiu
històric associat al carrer de Concili de Trento, al Districte de Sant Martí de Barcelona, d’iniciativa municipal,
d’acord amb l’Informe de Conformitat Tècnica del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests
efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 9.933.359,77 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; SOTMETRE’L a informació pública,
durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual
es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents i ENCARREGAR la societat municipal BIMSA la
gestió de l’actuació.
b) Moció
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

Única.-

(0871/17) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 804.506,00 euros amb càrrec al/s
pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor del Consell d'Associacions de
Barcelona, amb NIF G64629538, per la Gestió de l'Espai Torre Jussana; APROVAR l’acord de Gestió Cívica
entre l'Ajuntament de Barcelona i el Consell d'Associacions de Barcelona, amb NIF G64629538, per la Gestió
de l'Espai Torre Jussana, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i amb
caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de
Barcelona, per un import de 804.506,00 euros; FACULTAR la Regidora de Participació i Districtes, l'Ima. Sra.
Gala Pin Ferrando per a la signatura de l'esmentat conveni i qualsevol altre document que se'n derivi.
EL SECRETARI GENERAL
Jordi Cases i Pallarès
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