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Ref:CG 15/17 

 
 
 
 ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió ordinària de 20 d'abril de 2017. 
 
 Aprovació de l'acta de la sessió de 6 d’abril de 2017. 
 
 Part decisòria 
 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
 
1.-  (019-MPAVLL/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. Memòria preliminar de 
l’Avantprojecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya 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.-  INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document de 20 d’abril de 

2017. 
 
3.-  (3-040/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-040/2017 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 del compromís d’ingrés de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per destinar a 
despeses d’emergències socials segons Conveni Programa CUESB per a l’exercici 2017, per un 
import de 257.824,78 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 17032995; i PUBLICAR aquest acord a 
la Gaseta Municipal. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 
4.-  (3-041/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-041/2017 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017, 
d’import 350.000,00 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. 17040391; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
5.-  (3-042/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-042/2017 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2017, 
d’import 136.807,79 euros, per atendre despeses de manteniment d’edificis i de manteniment de vies 
públiques del Districte de l’Eixample, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 17040491; i 
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia i 
Hisenda. 
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6.-  (3-043/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-043/2017 de modificacions de crèdit, consistent en 
transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017, 
d’import  4.330.000,00 euros, per atendre despeses del projecte Pla de Barris que gestionarà Foment 
de Ciutat, SA de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries 
que consta a l’expedient, referència comptable núm. 17040591; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
Municipal. 

 
ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 
7.-  (20170110) RATIFICAR l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la resta de socis 

col·laboradors en relació amb el projecte B-Mincome, subvencionat per la primera convocatòria UIA 
(Urban Innovative Actions), de la Comissió Europea. ACCEPTAR la subvenció concedida per la 
primera convocatòria UIA (Urban Innovative Actions), de la Comissió Europea, al projecte B-Mincome 
per un import de 4.854.089,00 euros, dels quals l’Ajuntament de Barcelona rebrà 3.647.818,40 euros (i 
que seran cofinançats amb 1.213.522,14 euros, dels quals 911.954,60 euros per part de l’Ajuntament 
de Barcelona). APROVAR el conveni denominat “Contracte de subvenció” entre l’Ajuntament de 
Barcelona, com a autoritat local principal i la Région Hauts-de-France com a entitat mandatària de la 
Comissió Europea, per a la formalització de l’esmentada subvenció. FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz 
Castellví, Regidora de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat 
acord de subvenció, així com la de tots els actes i convenis que se’n derivin. 

 
8.-  (4SD/17 IMEB) APROVAR l’Acord del Comitè d’Empresa de l’IMEB sobre l’aplicació al personal 

subrogat adscrit a les escoles bressol municipals de l’Acord regulador de les condicions de treball dels 
empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona (personal funcionari i laboral, guàrdia urbana i serveis 
de prevenció, extinció d’incendis i salvament) i Annex de Condicions Específiques de l’IMEB, per als 
anys 2008-2011 (codi de conveni núm. 0815752) en vigència prorrogada, amb efectes 1 d’abril de 
2017, que s’annexa a la present proposta, conjuntament amb el llistat del personal al que li és 
d’aplicació. 

 
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 
9.-  (0336/17 (20160002) PRORROGAR el contracte número 15003326 que té per objecte el servei de 

Gestió Programa noves famílies a la ciutat de Barcelona (acompanyament al reagrupament familiar 
per a persones en risc d'exclusió), 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; per un termini que va des del dia 1 de maig de 2017 
fins al dia 9 de març de 2018, en atenció a les raons indicades a l'informe de 13 de març de 2017 de la 
Direció d'Atenció i Acollida d'Immigrants; i segons compareixença signada per l’adjudicatària en data 
13 de març de 2017, per un import global de 664.711,03 euros (IVA inclòs); AMPLIAR l'autorització i 
disposició de despesa del contracte número 15003326 per un import global de 664.711,03 euros amb 
càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades les relacions que s’hi adjunten a la present resolució, 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s; i 
DISPOSAR-LA a favor de Progess, Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL amb NIF B59960526. 

 
10.-  (185/17) MODIFICAR la clàusula 6 del plec de clàusules administratives particulars del contracte 

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, que queda redactada tal 
com segueix: Lot 1: 3a) Solvència econòmica i financera: La xifra anual de negocis durant els tres 
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últims anys ha de tenir un valor mínim de 250.000,00 euros. En el cas que la data de creació o d’inici 
de les activitats de l’empresa licitadora sigui inferior a tres anys el requeriment es podrà referir al 
període d’activitat. En el cas que aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podrà ser 
proporcional; Lot 2: 3a) Solvència econòmica i financera: La xifra anual de negocis durant els tres 
últims anys ha de tenir un valor mínim de 250.000,00 euros. En el cas que la data de creació o d’inici 
de les activitats de l’empresa licitadora sigui inferior a tres anys el requeriment es podrà referir al 
període d’activitat. En el cas que aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podrà ser 
proporcional; ATORGAR un nou termini per a la presentació d’ofertes. 

 
Districte de Nou Barris 

 
12.-  (17SJ0011) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Societat 

Catalana d'Educació ambiental, amb NIF G58037862, per a la realització del Programa de 
dinamització ambiental a la Trinitat Nova-Nou Barris, i FACULTAR per a la seva signatura la regidora 
del Districte de Nou Barris, Ima. Sra. Janet Sanz Cid. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un 
import de 100.000,00 euros amb càrrec a la partida 48903-17221-0608 per l'any 2017, a favor de la 
Societat Catalana d'Educació Ambiental, amb NIF G58037862, per subvencionar l'execució del 
projecte esmentat. ATORGAR una subvenció, mitjançant concessió directa a la Societat Catalana 
d’Educació ambiental, amb NIF G58037862, per un import de 100.000,00 euros, equivalent al 80% del 
cost total del projecte (120.000,00 euros), i una durada des de la seva signatura de dos anys, d'acord 
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 de subvencions. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per 
raons d'interès públic justificades a l'informe que consta a l'expedient. REQUERIR l'entitat beneficiària 
per tal que, en el termini de 3 mesos a comptar des de la data de finalització del projecte subvencionat, 
presenti la justificació de la subvenció en els termes fixats al Conveni. DONAR-NE compte a la 
Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 
13.-  (17010068) INICIAR l'expedient per a la contractació de la gestió de la Xarxa dels equipaments 

municipals en el lleure del Districte de Nou Barris,  anys 2017-2018, amb núm. de contracte 17002036, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de 
licitació de 647.940,00 euros, IVA inclòs. APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec 
de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte i 
annexes; i CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat amb 
càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document amb el 
següent desglossament: pressupost net 589.036,36 euros; tipus impositiu del 10% d'IVA, i import de 
l'IVA de 58.903,64 euros; essent l'import de 215.980,01 euros a càrrec del pressupost per l'any 2017 i 
l'import de 431.959,99 euros a càrrec del pressupost per l'any 2018, condicionada a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte 
s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

 
Districte de Sant Martí 

 
14.-  (2016/4014) ANUL·LAR parcialment l'autorització de despesa per un import de 1.800 euros, amb 

càrrec al/ pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, atès que ha quedat deserta 
la categoria de "Relats i Ritmes" de la IX Edició Certamen literari "Paraules a Icària”, les bases del qual 
foren aprovades definitivament per la Comissió de Govern en sessió de 16 de juny de 2016, en no 
haver-se presentat al·legacions durant el termini d’informació pública. 
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ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 
15.-  (BC 2017/001) APROVAR definitivament el Projecte constructiu base de carrils bicicleta a implantar als 

carrers de la xarxa bàsica de bicicleta (període 2017-2018) de Barcelona, d'iniciativa municipal, 
d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte, que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes 
es dóna per reproduït, per un import de 9.398.256,91 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 (TRLMRLC); PUBLICAR 
aquest acord al Butlletí Oficial de la Província (BOPB), a la Gaseta Municipal, a un dels diaris dels de 
més circulació de Catalunya i al Tauler d’edictes de l’Ajuntament de Barcelona; i ENCARREGAR a la 
societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 
16.-  (BC 2017/002) APROVAR definitivament el Projecte constructiu base de carrils bicicleta a implantar als 

carrers de la xarxa secundària de bicicleta (període 2017-2018) de Barcelona, d'iniciativa municipal, 
d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte, que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes 
es dóna per reproduït, per un import d'11.833.433,90 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 (TRLLMRLC); PUBLICAR 
aquest acord al Butlletí Oficial de la Província (BOPB), a la Gaseta Municipal, a un dels diaris dels de 
més circulació de Catalunya i al Tauler d’edictes de l’Ajuntament de Barcelona; i ENCARREGAR a la 
societat municipal BIM/SA la gestió de l’actuació. 

 
17.-  (BC 2017/071) APROVAR el Projecte d'implantació de noves xarxes de reg i programació als espais 

verds de la ciutat de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'informe tècnic de la Gerència 
Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans, que figura a l'expedient administratiu i que a aquests 
efectes es dóna per reproduït, per un import de 3.850.810,34 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 (TRLLMRLC); 
PUBLICAR aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un diari dels de 
més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament de Barcelona; 
i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l'actuació. 

 
18.-  (17 SD0138B) ENCARREGAR a Barcelona de Serveis Municipals, SA la constitució i gestió d’un equip 

d’agents visualitzadors amb les funcions i en el marc de les prescripcions que es determinen a l’Annex 
per tal de donar servei a la Direcció de Serveis d’Inspecció respecte a les accions del Pla de Xoc 
contra l’activitat turística il·legal i les activitats i usos indeguts de la via pública. FACULTAR el Gerent 
d’Ecologia Urbana per tal d’adoptar els actes necessaris per l’execució del present acord, i si escau, 
en les condicions de les prescripcions de l’Annex, renovar l’encàrrec acabada la seva durada donant 
compte a la Comissió de Govern. 

 
19.-  (20170310) AUTORITZAR  I DISPOSAR  l’import  de 2.685.468,24 euros a favor de Endesa Energia 

XXI, SLU, amb NIF B82846825, per atendre les despeses relatives al consum d’electricitat per a 
l’enllumenat de la ciutat de Barcelona per l’exercici  2017 (de pòlisses de menys de 10 kw), amb càrrec 
al pressupost i partida indicats en aquests mateix document,  d’acord amb el que sol·licita la cap del 
departament d’enllumenat en informe justificatiu, de 28 de febrer d’enguany, adjunt a l’expedient. 

 
Districte de Gràcia 

 
20.-  (6BD 2017/019) APROVAR el Projecte Modificat núm. 1 del Projecte de clavegueram als carrers 

Providència i Biada, entre els carrers Rabassa i Torrent de l’Olla, al Districte de Gràcia de Barcelona, a 
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l’empara de 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) i d’acord amb l’Informe Tècnic de la Direcció d’Obra i de la 
Direcció Tècnica d’Infraestructures de BIMSA i de l’Informe Jurídic de BIMSA que figuren a l’expedient 
administratiu i que aquests efectes es donen per reproduïts, per un import, que en el cas de ser 
executat pel mateix contractista ascendeix a 1.129.513,20 euros, el 21% d’IVA inclòs, import resultant 
de sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa ofertada per l’adjudicatari (941.339,45 euros) i 
l’import de les modificacions de 188.173,74 euros, consistents en: el canvi del paquet de ferm de la 
calçada, retirada de vies de l’antic tramvia, renovació de la totalitat de les voreres i vorades a l’àmbit 
de projecte, reomplir cavitats/cavernes existents sota les voreres i increment del número i secció dels 
claveguerons projectats i que representen el 19,99% d’increment sobre el contracte signat per 
l’adjudicatari i del 15,62% d’increment sobre el Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) del 
projecte aprovat definitivament (1.204.528,45 euros, el 21% d’IVA inclòs); PUBLICAR aquest Acord al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta municipal i al Tauler d’Anuncis de 
l’Ajuntament i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 
Districte de Sant Andreu 

 
21.-  (09-2015-OS6024) MODIFICAR l’Annex II de l’Ordenança de Terrasses, aprovada pel Plenari del 

Consell Municipal el 20 de desembre de 2013, per incloure com a espai susceptible d’ordenació 
singular a l’apartat a), punt 9.4 els carrers de Pons i Gallarza i de l’Arc del Mercat; APROVAR 
definitivament, a l’empara de  l’article 79  de l’Ordenança de Terrasses, l’Ordenació singular de  les 
terrasses dels carrers de Pons i Gallarza i de l’Arc del Mercat, segons el text que consta com a annex 
a la present proposta.  PUBLICAR el present Acord i el text íntegre de l’Ordenació singular de les 
terrasses de Pons i Gallarza i de l’Arc del Mercat per a la seva eficàcia, al Butlletí Provincial de 
Barcelona (BOPB), i a la pagina web del Districte de Sant Andreu. DONAR compte d’aquest acord al 
Plenari del Consell Municipal. 

 
22.-  (9BD2017/045) APROVAR, 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, el Projecte 
modificat del projecte executiu del nou Centre de Normalització Lingüística ubicat a la planta primera 
de l’edifici de les antigues oficines Fabra i Coats de Barcelona, al Districte de Sant Andreu de 
Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic de la Direcció Tècnica d’Edificació de 
BIMSA, i de l’Informe Jurídic de BIMSA que figuren a l’expedient administratiu i que a aquests efectes 
es donen per reproduïts, per un import de 887.294,60 euros, que en el cas de ser executat pel mateix 
contractista ascendeix a 708.242,04 euros, el 21% de l’IVA inclòs, import resultant de sumar al 
Pressupost per al Coneixement de l’Administració del projecte aprovat definitivament per 882.856,28 
euros l’import de les modificacions per 4.438,20 euros consistents en: la nova ubicació de l’escala 2 i 
l’adaptació dels nous espais afectats, que representen un increment del 0,51 % sobre el contracte 
subscrit per l’adjudicatari i un increment del 0,50% sobre el Pressupost per al Coneixement de 
l’Administració del projecte aprovat definitivament  d’acord amb allò que preveu l’article 72 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost; NOTIFICAR als interessats; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i 
ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 
Districte de Sant Martí 

 
23.-  (16GU45) APROVAR definitivament, a l’empara de 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 

pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 125.2 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, els Estatuts i les Bases d’actuació i, 
APROVAR la constitució de la Junta de compensació del Polígon d’actuació urbanística 1 delimitat per 
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la Modificació del Pla de millora urbana per l’ordenació dels sòls qualificats de 13b de la unitat 
d’actuació 2, sector tradicional dels carrers Tortellà i Pellaires, de la Modificació del Pla general 
metropolità al Front Marítim del Poblenou de Barcelona, formalitzada mitjançant escriptura pública 
atorgada el 31 de març de 2017, davant el Notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, el senyor Javier 
García i Ruíz, amb núm. 1.270 del seu protocol. REQUERIR, de conformitat amb l’article 190.1 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, els propietaris 
que no hagin sol·licitat la seva incorporació a la Junta, perquè la sol·licitin, si ho volen, en el termini de 
quinze dies des de la notificació d’aquest acord, amb l’advertiment contingut a l’article 10.2 dels 
Estatuts en relació a la Base 6a d’acord amb el que estableix l’article 136.4 del Reglament abans 
esmentat. DESIGNAR representant d’aquesta Administració en l’òrgan rector de la Junta de 
Compensació, la Cap de Departament de Projectes de la Direcció de serveis de Gestió Urbanística, la 
senyora Lourdes Madir i García. DONAR trasllat a la Direcció General d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, de la 
documentació relacionada a l’article 192.1 del Reglament de la Llei d’urbanisme, als efectes de la 
inscripció, en el Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores, de la Junta de Compensació. 
PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, amb inserció del Projecte d’Estatuts i Bases 
d’actuació aprovats definitivament, i en un diari dels de més circulació de la província. NOTIFICAR-LO 
individualment a cadascun dels interessats en l’expedient. DONAR-NE compte a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
  
 


