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 ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió ordinària de 17 de novembre de 2016. 
 
 Aprovació de l'acta de la sessió de 10 de novembre de 2016. 
 
 Part Decisòria 
 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
 
1.-  (973/2016) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Natàlia Mas Tobia (mat. 74823) entre 

la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria professional de tècnica superior 
en Psicologia, amb destinació a l'EAIA de Nou Barris de la Gerència de Drets Socials, on ocupa el lloc 
de treball de tècnica 3 (80.30.SS.20), i l’activitat privada per compte propi d’emissió d’informes pericials 
psicològics en l’àmbit de família. 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. 

 
2.-  (981/2016) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria Esperanza Gabàs Nova (mat. 

74694) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria professional de 
tècnica superior en Psicologia, amb destinació al Departament de selecció i promoció de la Gerència 
de Recursos Humans i Organització, on ocupa el lloc de treball de tècnica 3 (80.30.GA.20), i l’activitat 
privada, per compte propi, de reeducació psicopedagògica i teràpia psicològica. 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. 

 
4.-  (0003/15) PRORROGAR el contracte que té per objecte Manteniment dels elements de la via pública 

dels Districtes de l'Ajuntament de Barcelona per als anys 2015-2016, amb el foment de l’ocupació de 
persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, en virtut del que estableix l'art. 303 del 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic i la clàusula 3 del PCAP de l'esmentat contracte,  des de l’1 de gener de 
2017 al 31 de desembre de 2017; i MODIFICAR el contracte en virtut del que preveu la clàusula 20 del 
PCAP de l’esmentat contracte i de l’article 105 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
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Públic, en atenció a les raons indicades a l’informe de 26 de setembre de 2016 i 27 de setembre del 
Cap del Departament de Manteniment i Neteja, i segons compareixença signada per les empreses 
adjudicatàries. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa, amb càrrec al Pressupost/os i 
Partida/es indicades en les relacions comptables annexes a aquest mateix document, per un import 
global de 6.544.163,54 euros IVA inclòs, per l’exercici 2017 per donar cobertura a la pròrroga i 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s i per un 
import global d'1.192.594,20 euros IVA inclòs, per donar cobertura a la modificació contractual, amb el 
següent desglossament: - contracte núm. 14006121 (Lot 1: Districte de Ciutat Vella), a favor de 
l’empresa  Construcciones y Servicios Faus, SA, amb NIF A58869892, per un import de 578.025,00 
euros (IVA al 21% inclòs) corresponents a la pròrroga i 106.970,49 euros (IVA al 21% inclòs) 
corresponents a la modificació contractual;  contracte núm. 14006091 (Lot 2: Districte de l’Eixample), a 
favor de l’empresa Constraula Enginyeria i Obres SAU NIF A58142639, per un import de 539.038,25 
euros (IVA al 21% inclòs) corresponents a la pròrroga i 161.291,87 euros (IVA al 21% inclòs) 
corresponents a la modificació contractual; contracte núm. 14006093 (Lot 3: Districte de Sants-
Montjuïc), a favor de l’empresa Constraula Enginyeria i Obres SAU NIF A58142639, per un import de 
723.589,99 euros (IVA al 21% inclòs) corresponents a la pròrroga i 217.077,00 euros (IVA al 21% 
inclòs) corresponents a la modificació contractual; contracte núm. 14006114 (Lot 4: Districte de les 
Corts), a favor de l’empresa M. I J. Grúas, SA amb NIF A25031576, per un import de 355.931,25 euros 
(IVA al 21% inclòs) corresponents a la pròrroga i 80.000,00 euros (IVA al 21% inclòs) corresponents a 
la modificació contractual; contracte núm. 14006115 (Lot 5: Districte de Sarrià-Sant Gervasi), a favor 
de l’empresa Constraula Enginyeria i Obres SAU NIF A58142639, per un import de 687.261,70 euros 
(IVA al 21% inclòs) corresponents a la pròrroga i 19.750,84 euros (IVA al 21% inclòs) corresponents a 
la modificació contractual; contracte núm. 14006116  (Lot 6. Districte de Gràcia), a favor de l’empresa  
la UTE Manteniment via pública Gràcia, amb NIF U66427402, per un import de 480.195,03 euros (IVA 
al 21% inclòs) corresponents a la pròrroga i 84.610,00 euros (IVA al 21% inclòs) corresponents a la 
modificació contractual; contracte núm. 14006117 (Lot 7: Districte d’Horta-Guinardó), a favor de 
l’empresa Construcciones y Servicios Faus, SA, amb NIF A58869892, per un import de 723.167,93 
euros (IVA al 21% inclòs) corresponents a la pròrroga; contracte núm. 14006118 (Lot 8: Districte de 
Nou Barris), a favor de l’empresa Constraula Enginyeria i Obres SAU NIF A58142639, per un import de 
822.304,05 euros (IVA al 21% inclòs) corresponents a la pròrroga i 246.691,00 euros (IVA al 21% 
inclòs) corresponents a la modificació contractual; contracte núm. 14006119 (Lot 9: Districte de Sant 
Andreu), a favor de l’empresa Constraula Enginyeria i Obres SAU NIF A58142639, per un import de 
659.631,48 euros (IVA al 21% inclòs) corresponents a la pròrroga i 127.053,00 euros (IVA al 21% 
inclòs) corresponents a la modificació contractual; contracte núm. 14006120 (Lot 10: Districte de Sant 
Martí), a favor de l’empresa ACSA Obras e Infraestructuras, SA, amb NIF A08112716, per un import 
de 975.018,86 euros (IVA al 21% inclòs) corresponents a la pròrroga i 149.150,00 euros (IVA al 21% 
inclòs) corresponents a la modificació contractual; REQUERIR les empreses adjudicatàries per tal que 
en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la notificació d'aquesta resolució facin 
efectives, mitjançant l’ingrés a la Tresoreria municipal, en metàl·lic, les aportacions pel suport “hot line” 
i el manteniment tant correctiu com evolutiu de l’aplicació informàtica de connexió entre els Districtes, 
Gerències Municipals i l’Institut Municipal d’Informàtica que preveu la clàusula 19 apartat e) del Plec de 
Clàusules Administratives i que correspon al 0,06% de la dotació pressupostària de la pròrroga i que 
correspon a les següent quantitats: Lot 1: 286,62 euros; Lot 2: 118,53 euros; Lot 3: 358,80 euros; Lot 
4: 176,49 euros; Lot 5: 340,79 euros; Lot 6: 238,11 euros; Lot 7: 358,60 euros; Lot 8: 407,75 euros; Lot 
9: 327,09 euros; Lot 10: 483,48 euros; reajustin la garantia definitiva per una quantia equivalent al 5% 
de l’import net de l’ampliació efectuada, mitjançant l’Ingrés a la Tresoreria Municipal, i pels següents 
imports: Lot 1: 4.420,27 euros; Lot 2: 6.664,95 euros; Lot 3: 8.970,12 euros; Lot 4: 3.305,79 euros; Lot 
5: 816,15 euros; Lot 6: 3.496,28; Lot 8:10.193,84; Lot 9: 5.250,12; Lot 10: 6.163,22; i compareguin per 
formalitzar la modificació del contracte a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió 
Econòmica de la Gerència de Recursos. 
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5.-  (785/16) MODIFICAR el contracte núm. 14004104 (abans número d’expedient 20140458), que té per 

objecte la gestió del Centre per a la Igualtat i Recursos per a Dones (CIRD), en el sentit d’ampliar el 
seu import en 15.698,51 euros, en virtut del que estableix l'art. 105 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i la 
clàusula 20 del PCAP de l'esmentat contracte; en atenció a les raons indicades a l'informe emès per la 
Cap del Departament de Transversalitat de Gènere, i segons compareixença signada per l'empresa. 
AUTORITZAR la disposició de despesa del contracte de referència per import de 15.698,51 euros IVA 
exempt, amb càrrec al Pressupost i Partida que s’indica en aquest mateix document  i DISPOSAR-LA 
a favor de Suara-Fundació surt UTE Cird II, NIF U66425927. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en 
el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, reajusti la garantia 
definitiva del contracte en 784,93 euros i comparegui a formalitzar la modificació del contracte a les 
dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos. 

 
6.-  (2016/1336) RATIFICAR l'acord de col·laboració entre la ciutat de Barcelona i la Prefectura de Kyoto, 

que permeti compartir mútuament la informació, coneixement i experiències i treballar conjuntament 
per a promoure el desenvolupament econòmic i social d'ambdós territoris. 

 
7.- (2016/1213) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació 

solidaritat UB, amb NIF G61084950 per al projecte de Recerca per a la ciutadania global, Programa de 
suport al treball de batxillerat 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 53.000,00 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 53.000,00 euros a favor de Fundació solidaritat 
UB per al projecte de Recerca per a la ciutadania global. Programa de suport al treball de batxillerat, a 
càrrec de la partida 48903-23291-0701. 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 el pacte cinquè del conveni. FACULTAR el Primer 
Tinent d'Alcalde, Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del present conveni. 

 
8.-  (2016/1215) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i PEN Català, amb 

CIF G58255597, per al Projecte Programa Escriptor Acollit, 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 
52.000,00 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 per un 
import de 52.000,00 euros amb càrrec a la partida 0701-48903-23291, distribuïts en 26.000,00 euros 
per a l’any 2016 i 26.000,00 euros per a l’any 2017, condicionat a l’existència de crèdit suficient i 
adequat, a favor de PEN Català, amb CIF G58255597. 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 el pacte cinquè del conveni. FACULTAR 
el Primer Tinent d'Alcaldia, Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del present conveni. 

 
9.-  INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document de 17 de 

novembre de 2016. 
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10.-  (01 PPB2017) APROVAR la regulació general dels preus públics municipals, així com els preus públics 
per a l’any 2017 i successius pels següents serveis: 1r. de l’àrea de Drets Socials: serveis per a 
equipaments residencials per a persones amb discapacitat; residències, habitatges tutelats i centres de 
dia per a gent gran; serveis d’atenció domiciliària; serveis d’àpats en companyia per a la gent gran; 
cessió de terrenys d’acampada de la Granja Escola Can Girona; serveis dels centres oberts municipals 
per infants, adolescents i famílies; cessió d’ús temporal de sales del Centre d’informació i atenció per a 
joves; serveis del Centre de Recursos i Associacions Juvenils (CRAJ); serveis del Centre d’Allotjament 
Familiar Navas; servei del projecte “Temps de barri, temps per a tu”. 2n. de l’àrea de Seguretat i 
Prevenció: serveis de la Unitat Muntada, la secció canina i la galeria de tir de la Guàrdia Urbana; 
cursos de formació policial i de seguretat realitzats per la Guàrdia Urbana, i cursos de formació 
realitzats pel Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament. 3r: de l’àrea d’Ecologia, Urbanisme 
i Mobilitat: serveis de recollida de residus comercials i industrials assimilables a municipals i de 
prestació de serveis especials de neteja i recollida de residus municipals; activitats d’educació 
ambiental de l’Àrea de Medi Ambient i altres prestacions de serveis i cessions d’espais del sector de 
medi ambient, i serveis culturals i lloguer d’espais del Pavelló Mies van der Rohe. 4t. de l’àrea de 
Recursos: activitats culturals de cursos, seminaris i congressos prestades per l’arxiu municipal 
contemporani, els arxius municipals dels Districtes i els arxius centrals dels sectors, i per als serveis de 
reproducció i comunicació de documents, sense caràcter d’expedient administratiu, produïts per 
l’Ajuntament de Barcelona i prestats per l’Arxiu municipal contemporani, els arxius municipals dels 
Districtes i els arxius centrals dels sectors. PUBLICAR  aquest acord i el text íntegre de la regulació 
general i dels preus públics al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 
11.-  (01 PPV2017) APROVAR les tarifes per a l’any 2017 i successius, del sistema de transport públic 

individualitzat mitjançant bicicletes denominat Bicing; del Parc Zoològic de Barcelona; del Parc 
d’atraccions del Tibidabo; dels accessos a la zona monumental del Parc Güell; dels drets d’explotació 
de documentació sense caràcter administratiu de l’arxiu municipal Contemporani de Barcelona, els 
arxius municipals de Districte i els arxius centrals dels Sectors, sense perjudici de la documentació 
d'origen públic regulada en l'ordenança fiscal núm. 3.1 Taxes per serveis generals; d’utilització dels 
llocs de venda i de l’expedició de títols habilitants dels llocs de venda del Mercat Central de Fruites i 
Hortalisses i del Mercat Central del Peix, i d’accés a la unitat alimentària de Mercabarna. PUBLICAR  
aquest acord i el text íntegre de la regulació general i dels preus públics al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 

 
12.-  (E. 01.6039.16) ENCARREGAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la gestió i administració dels 

catorze habitatges situats a la finca del passeig Joan de Borbó núms. 44-45 (finques registrals 12.405 
12.407, 12.409, 12.411, 12.413, 12.415, 12.417, 12.419, 12.421, 12.423, 12.425, 12.427, 12.429 i 
12.431 del Registre de la propietat núm. 24 de Barcelona), amb la finalitat de destinar-los a lloguer 
social. 

 
13.-  (E. 02.6007.16) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació 

de veïns i veïnes del barri de Sant Antoni per a l’autorització d’ús d’un espai de la finca municipal 
situada del carrer Viladomat núm. 75 planta baixa, amb la finalitat de fomentar la cultura popular d’arrel 
tradicional del barri de Sant Antoni; com a conseqüència, AUTORITZAR l’esmentada ocupació, segons 
els termes derivats del conveni; i FACULTAR l’Ima. Sra. Montserrat Ballarín Espuña, regidora del 
Districte de l’Eixample, per a la seva signatura. 

 
14.-  (3–145/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-145/2016 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, derivat de l’ingrés provinent de la Generalitat de 
Catalunya per al fons de foment del turisme (corresponent a l’Ajuntament de Barcelona per la 
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recaptació de l’IEET en el primer trimestre de 2016) per finançar el projecte "Implantació Led's colors 
cascada 1 EMC" (Fonts Maria Cristina), per un import total de 28.000,00 euros, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable 16110495; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte d’aquest 
acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 
15.-  (3–146/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-146/2016 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 65.422,00 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. 16110791; i PUBLICAR aquest 
acord a la Gaseta Municipal. 

 
16.-  (3–147/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-147/2016 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 l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona per destinar a despeses d’emergències socials segons Conveni Programa CUESB per als 
exercicis 2015 i 2016, per un import de 114.352,27 euros, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 16110795; i 
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió 
d’Economia i Hisenda. 

 
ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ 

 
17.-  (2016/1245) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i PIMEC Comerç, 

amb CIF G1512257, per al desenvolupament del Pla d'actuació per a l'any 2016, dirigit a la integració 
dels comerciants nouvinguts, la realització de l'estudi comparatiu sobre la regulació municipal de 
l'activitat comercial de la venda no sedentària en l'espai públic a diferents ciutats i el pla de millora del 
comerç sostenible, 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 46.000,00 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 46.000 euros amb càrrec a la partida 48903-43141-0701. 
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 el pacte cinquè del conveni. FACULTAR la Regidora de Comerç i Mercats de l'Ajuntament de 
Barcelona, Montserrat Ballarín Espuña, per a la signatura del present conveni. 

 
ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 
18.-  (20160245) ADJUDICAR el contracte núm. 16002509, que té per objecte la gestió de l’equipament 

integral Nou Barris: servei d’acolliment diürn i servei d’acolliment residencial de primera acollida per a 
persones sense llar i el foment de la inserció laboral de les persones en risc d’exclusió, durant els anys 
2017, 2018, 2019 i 2020, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en 
l’expedient a Creu Roja Espanyola, amb NIF núm. Q2866001G, i d’acord amb la seva proposició en 
ser l’oferta econòmicament més avantatjosa, 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 la 
quantitat de 5.946.241,29 euros, exempt d’IVA, amb càrrec a la partida i als pressupostos que 
s’indiquen en el document comptable,  d’acord amb els preus següents: preu global pel servei 
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d’allotjament nocturn i atenció socioeducativa i sanitària i servei del centre de dia: 3.990.592,49 euros, 
exempt d’IVA. Servei de manutenció i higiene nocturna i matinal: 8,1576 euros, exempt d’IVA. Servei 
d’alimentació al migdia: 6,4934 euros, exempt d’IVA. Servei d’higiene (dutxes i rober): 8,8634 euros, 
exempt d’IVA. Servei d’integració social: 16,4640 euros, exempt d’IVA. REQUERIR l’adjudicatari per a 
la formalització del 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 suspensió de la formalització o s’hagués acordat 
l’aixecament de la suspensió. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
19.-  (20160245) ALLIBERAR la quantitat de 839.973,40 euros de l’autorització de la despesa aprovada per 

acord de la Comissió de Govern, de 14 de juliol de 2016, per un import de 6.786.214,69 euros, per 
satisfer les obligacions econòmiques derivades del contracte de gestió de l’equipament integral Nou 
Barris: servei d’acolliment diürn i servei d’acolliment residencial nocturn de primera acollida per a 
persones sense llar i el foment de la inserció laboral de les persones en risc d’exclusió, corresponent a 
la baixa licitatòria i a l’import previst de l’IVA del servei, de conformitat amb l’oferta presentada per 
l’adjudicatària de l’esmentat contracte, Creu Roja Espanyola, amb NIF núm. Q2866001G, entitat 
exempta d’IVA. 

 
20.-  (20160252) EXCLOURE de la licitació l’oferta presentada per l’empresa Ontime Transporte y Logística, 

S.L., amb NIF núm. B-85720290, per haver incorporat dins del sobre núm. 1 el document de millores 
tècniques de qualitat que és un dels criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica i que aporta 
informació transcendental de la seva oferta econòmica, de conformitat amb la clàusula 7 del Plec de 
clàusules administratives particulars, l’article 22.1.b) del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual 
es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic i l’Acta 
de la Mesa de Contractació celebrada el dia 23 de setembre de 2016. ADJUDICAR el contracte núm. 
16003523, que té per objecte la prestació dels serveis de recollida, transport, emmagatzematge i 
custodia provisional de béns i estris procedents de desnonaments judicials o de situacions 
d’emergència que a criteri dels serveis socials requereixin aquests serveis, i posterior tractament de 
residus i el foment de la inserció laboral de les persones en risc d’exclusió social, durant els anys 2017, 
2018, 2019 i 2020, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient 
a l’empresa Aliance-Brother, SL, amb NIF núm. B58296955, i d’acord amb la seva proposició en ser 
l’oferta econòmicament més avantatjosa, 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 la 
quantitat de 7.002.490,22 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida i als pressupostos que s’indiquen 
en el document comptable, d’acord amb els preus unitaris següents: magatzem (m3 i mes d’estada de 
servei de magatzem): 3,50 euros, IVA no inclòs, residus (m3 de tractament de residus): 3 euros, IVA 
no inclòs, transport-camió (hora camió): 14 euros, IVA no inclòs, transport-operari (hora operari): 14 
euros, IVA no inclòs; REQUERIR l’adjudicatari per a la formalització del 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 suspensió de la 
formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
21.-  (20160427) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Emmaús Obra 

Solidària, amb NIF G66711011, per a l’execució del projecte “Menjador Social Emmaús per a famílies”, 
per intentar pal·liar les necessitats alimentàries i millorar els hàbits relacionals i socials, 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 
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reguladora de les subvencions, per un import de 40.320,00 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 la Fundació Emmaús Obra Solidària, amb NIF G6671101, la 
despesa total de 40.320,00 euros a càrrec de la partida 0201 48903 23144 del pressupost de l’any 
2016 del Departament d’Atenció a Persones Vulnerables, import total equivalent al 32,44% del cost 
total del projecte (124.300 euros). REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior 
als tres mesos des de la finalització del projecte presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts, 
de conformitat amb el pacte setè del conveni. FACULTAR l'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. 

 
22.-  (201600079) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Taula d’entitats del Tercer 

Sector Social de Catalunya, amb NIF G63371421, per a l’execució del projecte “mSocial”, per  ampliar i 
potenciar el valor social del telèfon mòbil, 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 172.575,00 
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 Taula d’entitats del Tercer 
Sector Social de Catalunya, amb NIF G63371421 la despesa total de 172.575,00 euros dels quals 
63.971,00 euros del pressupost de l’any 2016 de la partida 0201 23034 48903 de la Direcció 
d’Estratègia i Innovació, i 50.474,00 euros del pressupost de l’any 2017 i 58.130 euros del pressupost 
de l’any 2018, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient, import total equivalent al 33% del 
cost total del projecte (522.950,00 euros). REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un termini no 
superior als tres mesos, a comptar des del 31 de desembre de cada any, presenti la justificació de 
l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte setè del conveni. FACULTAR l'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 

 
Districte de l'Eixample 

 
23.-  (20149202) AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER l'obligació de la despesa per un import de 

2.617,29 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor 
de Ludic3, SCCL, amb NIF F60475902, per a cost de les quotes dels tallers realitzats per a persones 
en situació d’atur al CC Urgell durant el primer trimestre de l’any 2016. 

 
24.-  (20169203) AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER l'obligació de la despesa per un import de 

1.388,43 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor 
de Serveis a les persones Encís, SCCL, amb NIF F60137411, per a cost de les quotes dels tallers 
realitzats per a persones en situació d’atur al CC Sagrada Família, durant el primer trimestre de 2016. 

 
25.-  (20169204) AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER l'obligació de la despesa per un import de 

1.044,83 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor 
de Transit Projectes, SL, amb NIF B-59489351, per a cost de les quotes dels tallers realitzats per a 
persones en situació d’atur al CC Cotxeres Borrell, durant el primer trimestre de l’any 2016. 
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Districte d'Horta-Guinardó 
 
26.-  (110/2016) APROVAR l’Addenda al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona (Districte 

d'Horta-Guinardó) i el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, amb NIF P0800066C, per 
realitzacions i manteniment de franges de protecció en zones urbanitzades i altres tasques de 
prevenció al Parc Natural de Collserola, aprovat per la Comissió de Govern de 2 de juny de 2016, 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; FACULTAR l'Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago, Regidora del Districte d'Horta-Guinardó, 
per a la signatura de l’Addenda d’aquest conveni. 

 
Districte de Nou Barris 

 
27.-  (16010001) PRORROGAR el contracte que té per objecte la gestió de la Xarxa dels equipaments 

municipals en el lleure del Districte de Nou Barris, pel període de l'1 de gener fins al 31 d'agost de 
2017, adjudicat a Calaix de Cultura, SL, NIF B63033740. AMPLIAR l'autorització i disposició de 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 314.116,00 euros, essent l'import net 285.560,00 
euros i l'import de 28.556,00 euros, IVA al 10%, amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en 
aquest mateix document, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
corresponent/s; i DISPOSAR-LA a favor de Calaix de Cultura, SL, NIF B63033740. 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 Departament de 
Recursos Interns. 

  
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
28.-  (20160278) EXCLOURE als licitadors Qualiconsult, UTE Enertika-Prodair i la UTE Enllumenat SGS 

Tecnos-Bac Engineering per no haver donat resposta, o haver-ho fet fora de termini, al requeriment 
d’esmena efectuat i, per tant, per no acreditar la capacitat, aptitud i solvència requerida al Plec de 
Clàusules Administratives; ADJUDICAR, el contracte núm. 16001721, que té per objecte l’assistència 
tècnica i el control de qualitat del contracte de manteniment de l’enllumenat públic de Barcelona (2016-
19), per un import de 775.473,85 euros, IVA inclòs, de conformitat amb la proposta de valoració i 
classificació continguda en l'expedient a Ingenieros Emetres S.L.P. amb NIF B60626397, i d'acord amb 
la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa amb una baixa del 36,70%, 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 640.887,48 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 134.586,37 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 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; DESIGNAR com a responsable del contracte la Sra. Luisa Cabezas, Cap 
del departament d’Enllumenat. 

 
29.-  (201060278) ANUL·LAR part de l'autorització de despesa del contracte núm. 16001721 que té per 

objecte l’assistència tècnica i el control de qualitat del contracte de manteniment de l’enllumenat públic 
de Barcelona (2016-19) per un import de 449.603,32 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es 
indicades en aquest mateix document. 

 



Ref:CG 39/16 

v.  17- 11- 2016 

 12: 25 

9 

30.-  (SF16/01) APROVAR, de conformitat amb la resolució de Parcs i Jardins de Barcelona, I.M., de 9 de 
novembre de 2016, les bases i la convocatòria de l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2016 de 24 
places corresponents a la categoria d’auxiliar de jardiner/a. PUBLICAR-LES al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, així com una referència al 
Butlletí Oficial de l’Estat. 

 
31.-  (2014004 Vol. 2) RESOLDRE el contracte núm. 13005490, de conformitat amb els articles 223.b). del 

Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic (TRLCSP), per estar en concurs de creditors adjudicatari de les obres, 
Atilmo Serv. SA (anteriorment F. Closa Alegret, SA), amb NIF A08586323, pels motius que consten a 
l’informe tècnic de 17 d’octubre de 2016. APROVAR la certificació final d'obra de l'esmentat contracte, 
per un import de 77.070,07 euros (IVA inclòs), i que té per objecte les obres de conservació i 
manteniment dels edificis i instal·lacions artístics, 2014-2016. MANTENIR la garantia definitiva fins a la 
finalització del període de garantia del contracte, que és d'1 any a comptar des de la recepció de les 
obres, i en tot cas fins que hi hagi resolució ferma sobre la declaració del concurs com a fortuïta o 
culpable als efectes assenyalats a l’article 225.4 del TRLCSP. ANUL·LAR part de l'autorització i 
disposició de despesa de l’esmentat contracte per un import de 622.335,69 euros, amb càrrec al 
Pressupost i Partida indicades en aquest mateix document. 

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 
32.-  (16obo76) APROVAR definitivament el “Projecte d’urbanització d’obertura del carrer Diputació entre el 

carrer Tarragona i el carrer de la Creu Coberta” al Districte de Sants-Montjuïc, a Barcelona, d’iniciativa 
pública, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte de 16 de juny de 2016, que figura a l’expedient 
administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, amb un import de 822.375,47 euros, més 
el 21% d’IVA; d’acord amb allò que preveu l’art.  89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme; i PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOP), en un diari dels de més circulació de la província, a la Gaseta 
Municipal, i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; NOTIFICAR-HO als interessats en aquest 
procediment; i ENCARREGAR a Bagur, SA la gestió de l’actuació. 

 
33.-  (16GU39) ENCARREGAR a la Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA (Bagursa), la 

gestió per a la formulació i execució fins a la seva finalització, del Projecte d’urbanització del Polígon 
d’actuació urbanística del Pla especial urbanístic i de millora urbana de l’entorn dels Jardins de 
Màlaga, i per a l’execució, fins a la seva finalització, del Projecte de reparcel·lació, en la modalitat 
cooperació, del Polígon d’actuació urbanística esmentat, en els termes de l’informe de 31 d’octubre de 
2016 del Departament de Projectes de Gestió Urbanística obrant a l’expedient i que es dóna per 
íntegrament reproduït, i a l’empara d’allò establert a l’article 11.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
Règim jurídic del sector públic, i amb els límits establerts a l’article 11.2 de la mateixa Llei. PUBLICAR 
aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a un dels diaris de més circulació de la 
mateixa província. 

 
34.-  (16GU40) ENCARREGAR a la Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA (Bagursa), la 

gestió per a la formulació i execució fins a la seva finalització, del Projecte d’urbanització del Polígon 
d’actuació urbanística discontinu de la Modificació puntual del Pla general Metropolità a l’àmbit del Mas 
de Can Clos i el seu entorn, i per a l’execució, fins a la seva finalització, del Projecte de reparcel·lació, 
en la modalitat cooperació, del Polígon d’actuació urbanística discontinu esmentat, en els termes de 
l’informe de 31 d’octubre de 2016 del Departament de Projectes de Gestió Urbanística obrant a 
l’expedient i que es dóna per íntegrament reproduït, i a l’empara d’allò establert a l’article 11.1 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic, i amb els límits establerts a l’article 11.2 
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de la mateixa Llei. PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a un dels 
diaris de més circulació de la mateixa província. 

 
35.-  (16GU25) 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 A de la Modificació del Pla 
General Metropolità al carrer Juan de Sada i el seu entorn, formulat per la Junta de Compensació 
constituïda a l’efecte, amb les observacions contingudes a l’informe de 26 d’octubre de 2016 del 
Departament de Projectes de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística que consta en l’expedient, 
en els mateixos termes que es donen per reproduïts. SOTMETRE’L a informació pública durant el 
termini d’un mes per a 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. 

 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 
36.-  (12PL16002) DECLARAR la caducitat, de conformitat amb l’article 92.1de la Llei 30/1992, de règim 

jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, de la tramitació del Pla 
Especial d’assignació d'ús i ordenació de volums de la parcel·la qualificada d'equipament sanitari 
assistencial al carrer d'Alfons XII cantonada amb carrer dels Madrazo en el barri de Sarrià-Sant 
Gervasi de Barcelona, promogut per Peromoinver, SL, atesa l’existència de motius determinants per a 
la declaració de caducitat, 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; NOTIFICAR aquest acord als 
promotors del Pla; i PROCEDIR a l’arxiu de les actuacions. 

 
37.-  (2014009 Vol. 2) RESOLDRE el contracte núm. 13005601, de conformitat amb els articles 223.b) del 

Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic (TRLCSP), per estar en concurs de creditors l'adjudicatari de les obres, 
Atilmo Serv., SA (anteriorment F. Closa Alegret, SA), amb NIF A08586323, pels motius que consten a 
l’informe tècnic de 17 d’octubre de 2016. APROVAR la certificació final d'obra de l'esmentat contracte, 
per un import de 24.233,20 euros (IVA inclòs), i que té per objecte les obres de conservació i 
manteniment del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes (2014-2016). MANTENIR la garantia 
definitiva fins a la finalització del període de garantia del contracte, que és d'1 any a comptar des de la 
recepció de les obres, i en tot cas fins que hi hagi resolució ferma sobre la declaració del concurs com 
a fortuïta o culpable als efectes assenyalats a l’article 225.4 del TRLCSP. ANUL·LAR part de 
l'autorització i disposició de despesa de l’esmentat contracte per un import de 223.695,95 euros (IVA 
inclòs), amb càrrec al Pressupost i Partida indicades en aquest mateix document. 

 
Districte de Nou Barris 

 
38.-  (8BC 2016/133) APROVAR, de conformitat amb l’article 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 

qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), el Projecte Modificat de 
les actuacions de millora de les infraestructures i els espais públics de Ciutat Meridiana, Part III: 
reurbanització del carrer Pedraforca, al Districte de Nou Barris, d’iniciativa municipal, d’acord amb 
l’Informe Tècnic Jurídic, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per 
reproduït, per un import d’1.377.249,02 euros, el 21% de l’IVA inclòs (aquesta diferència de pressupost 
inferior a l’aprovat per un import d’1.561.482,17 euros, IVA inclòs, és deguda a que l’import de les 
obres adjudicades va ser d’1.148.856,38 euros IVA inclòs, derivats de la baixa ofertada per 
l’adjudicatària de les obres, que sumat a l’import de les partides del projecte modificat de 228.392,64 
euros, dóna un total d’1.377.249,02 euros); PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província 
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(BOPB), en un diari dels de més circulació de Catalunya, 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 Martí 

 
39.-  (01PC831-22@R1) APROVAR la dissolució de l’Associació Administrativa de Cooperació de la Unitat 

d’Actuació número 1 del Pla Especial de reforma Interior del Sector Parc Central, a l’empara de l'article 
195 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprovà el Reglament de la Llei d'Urbanisme de 
Catalunya, sens perjudici de la posterior liquidació per part de la Comissió Delegada de la pròpia 
entitat. TRASLLADAR la certificació d'aquest acord a la Direcció General d'Ordenació del Territori i 
Urbanisme de la Generalitat de Catalunya per procedir a inscriure la dissolució de l’Associació 
Administrativa de Cooperació de la Unitat d’Actuació número 1 del Pla Especial de reforma Interior del 
Sector Parc Central en el Registre d'Entitats Col·laboradores. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí 
Oficial de la Província i en un dels diaris de major circulació de la Província i NOTIFICAR-LO 
individualment als interessats. DONAR compte d'aquest acord a la Comissió d’Ecologia Urbana, 
Urbanisme i Mobilitat. 

 
40.- (16SD0301CO) APROVAR l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, el Patronat 

Municipal de l’Habitatge i Districlima, per tal que l’edifici de protecció oficial construït pel Patronat al 
carrer Bolívia, 45 es connecti a la xarxa de fred i calor existent gestionada per Districlima, i es porti a 
terme un seguiment del seu comportament energètic. FACULTAR el gerent d’Ecologia Urbana, per la 
seva signatura. 

 


