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Ref:CG 27/16 

 
 
 
 ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió ordinària de 21 de juliol de 2016. 
 
 Aprovació de l'acta de la sessió de 14 de juliol de 2016. 
 
 Part Decisòria  
 

a) Propostes d’acord 
 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
 
1.-  (013-AVLL/2016-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. ACORD del Govern pel 
qual s’aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de mesures de protecció del dret a 
l’habitatge de les persones que es troben en risc d’exclusió social 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.-  (514/2016) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Juan Carlos del Rio Pin (mat. 22791) 

entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria professional d’agent 
de la Guàrdia Urbana, amb destinació a l’Oficina Permanent de Coordinació Operativa de la 
Gerència de Seguretat i Prevenció, on desenvolupa el lloc de treball d’agent de la Guàrdia Urbana 
(92.20.GU.10) i l’activitat pública com a professor associat a la Universitat de Barcelona, a temps 
parcial, per al curs acadèmic 2015-2016, des del 4 d’abril de 2016 a 14 de setembre de 2016. La 
dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 
de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra 
normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
3.-   (569/2016) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. David Dolcet Butsems (mat. 74190) 

entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional de Tècnic 
Superior en Enginyeria, amb destinació al Departament de Llicències i Inspecció del Districte de 
Ciutat Vella, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 3 (80.30.OP.10), i l’activitat pública com a 
professor associat a la Universitat Politècnica de Catalunya a temps parcial, per al curs acadèmic 
2015-2016 des de l'1 de setembre de 2015 fins al 31 d'agost de 2016. AUTORITZAR la 
compatibilitat sol·licitada pel Sr. David Dolcet Butsems (mat. 74190) entre la seva activitat municipal 
i l’activitat privada d’enginyer, però per tal d'evitar possibles coincidències entre ambdues activitats, 
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s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’enginyer qualsevol manifestació del mateix en el terme 
municipal de Barcelona.  Les presents autoritzacions resten condicionades 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. La dedicació professional a les dues activitats sol·licitades no podrà 
superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i en horari no 
coincident amb el municipal. 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.-   (572/2016) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Noelia Clop Garcia (mat. 74841) 

entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria professional de 
Tècnica Superior en Psicologia, amb destinació a l’EAIA d’Horta-Guinardó 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 
de realització d’avaluacions pericials psicològiques.  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. 

 
5.-   (702/2016) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Oriol Buil Subirana (mat. 74948) entre 

la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional d’auxiliar 
administratiu, amb destinació a la Direcció de Serveis Tècnic-Jurídics de la Gerència d'Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat, on ocupa el lloc de treball de Suport 5 (90.50.GE.10), i l’activitat privada per 
compte d'altri com auxiliar al Fútbol Club Barcelona a través de l’empresa Atlas Servicios 
Empresariales, SAU. 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. 

 
6.-   (1/2016 PMH) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Ana Maria Campeny Valls 

(mat.74956), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria 
professional d’auxiliar, amb destinació a la Direcció de serveis jurídics i de gestió del patrimoni del 
Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona, on desenvolupa en el lloc de treball de suport 5 i 
l’activitat privada de Traductora. 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 
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de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra 
normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
7.-   (2/2016 PMH) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Georgina Torres Costa 

(mat.74957) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria 
professional de tècnica mitjana d’Arquitectura, amb destinació al Departament de Projectes i Obres 
de la Direcció de Serveis Tècnics del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, on 
desenvolupa les funcions pròpies d’un lloc base de la seva categoria i l’activitat privada per compte 
propi com a arquitecta tècnica a través de la societat JNMB Project Management, SL. Per tal 
d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, la Sra. Torres no podrà, ni per si 
mateixa ni mitjançant la societat JNMB Project Management, SL, exercir la professió d’arquitecta 
tècnica en qualsevol de les seves manifestacions en el terme municipal de Barcelona. La dedicació 
professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 
l’Administració Pública i 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. 

 
8.-   (RH 182/2016 IMSS) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Isabel Hernández 

Gondra (mat. 25004) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, amb la 
categoria professional de tècnica superior de Psicologia, amb destinació al CSS Sant Martí-
Verneda de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona d'aquest Ajuntament, on ocupa el 
lloc de treball de Tècnic 3 (codi SOM 8030SS20), i l’activitat de col·laboradora docent a la 
Universitat Oberta de Catalunya a temps parcial, per al curs acadèmic 2015-2016 des del 24 de 
febrer de 2016 fins al 22 de juliol de 2016. Es tracta d’una activitat privada d’acord amb la Llei 
2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. 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. 

 
9.-   (725/2016) DECLARAR que la reposició de places vacants no posa en risc el compliment de 

l’objectiu de l’estabilitat pressupostària, en els termes d’allò previst a l’article 20.U. apartat h) de la 
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016. APROVAR l’Oferta Pública d’ocupació de 
252 places per a l’exercici 2016 en règim funcionarial en els següents termes: - 92 places d’agent 
de la Guàrdia Urbana  (grup C, subgrup C2) de l’escala d’administració especial, sotsescala serveis 
especials, classe policia local. - 24 places de bomber (grup C, subgrup C2) de l’escala 
d’administració especial, sotsescala serveis especials, classe de serveis d’extinció d’incendis. - 32 
places de Gestió d’Administració General  (grup A, subgrup A2)  de l’escala d’administració general, 
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sotsescala gestió - 22 places de TM Enginyeria  (grup A, subgrup A2)  de l’escala d’administració 
especial, sotsescala tècnica - 33 places de TS Arquitectura  (grup A, subgrup A1)  de l’escala 
d’administració especial  sots escala tècnica - 2 places de TS Art i Història (grup A, subgrup A1) de 
l’escala d’administració especial, sotsescala tècnica - 34 places de TS Dret (grup A, subgrup A1) de 
l’escala d’administració especial, sotsescala tècnica - 10 places de TS Gestió (grup A, subgrup A1) 
de l’escala d’administració especial, sotsescala tècnica - 3 places de TS Organització  (grup A, 
subgrup A1) de l’escala d’administració especial, sots escala tècnica. Les convocatòries de les 
proves selectives per proveir les places vacants incloses en aquesta oferta d’ocupació pública 
podran incloure un 10% de places addicionals, com a màxim. PUBLICAR en el 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 Administracions públiques; i DONAR-NE compte 
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.  

 
10.-   (366/16) REBUTJAR l'oferta de l'empresa Alphabet España Fleet Management SA, amb CIF 

A91001438, i EXCLOURE-LA de la licitació per no acomplir les característiques de cadascun dels 
tipus de vehicles indicats a l'Annex 1 del plec de prescripcions tècniques, segons proposta de la 
Mesa de contractació en sessió de 23 de juny de 2016, de conformitat amb l’article 84 del Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques. ADJUDICAR el contracte núm. 16001694, que té per objecte 
l’arrendament en modalitat de renting de vehicles destinats al servei de flota i serveis tècnics 
dependents de la Gerència  de Recursos de l’Ajuntament de Barcelona, per un import màxim de 
676.436,85 euros, IVA inclòs, i en funció dels preus unitaris ofertats, de conformitat amb la proposta 
de valoració i classificació continguda en l'expedient, a BBVA Autorenting, SA, amb CIF 
A60028776, 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 els pressupostos posteriors a 
l'actual. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als 
pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament: import 
adjudicació 559.038,72 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 117.398,13 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. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
11.-   (660/2016) APROVAR el Conveni Marc de Col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la 

Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, que té per objecte l’acolliment d’estudiants en 
pràctiques, amb vigència de dos anys naturals comptats a partir del 6 de novembre de 2016 i 
renovable expressament per períodes anuals, amb un màxim de dues pròrrogues d’acord amb la 
normativa vigent. FACULTAR l’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, Primer Tinent d’Alcalde i 
responsable de l’Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica, per a la signatura del present 
Conveni marc de col·laboració. 

 

12.-   (CO 2016-07/19) ENCARREGAR, a l’empara del previst als articles 16, e) de la Llei 22/1988, de 30 
de desembre (Carta Municipal de Barcelona) i 49. Primer, 16) del Reglament Orgànic Municipal, les 
funcions que el Consorci el Far realitza en l’àmbit de promoció econòmica del sector de la nàutica 
entenent com a tal la facilitació d’implantació i creixement d’empreses del sector de la nàutica així 
com la promoció de l’ocupació del sector amb la mirada territorial al barri de la Barceloneta, a 
Barcelona Activa, SAU, societat privada municipal de l’Ajuntament de Barcelona, en tant que les 
esmentades funcions estan incloses dins les activitats que constitueixen l’objecte social de la 
societat destinatària de l’encàrrec. 



Ref:CG 27/16 

v.  21- 7- 2016 

 12: 27 

5 

 
13.-   (01 SUBV2016) APROVAR inicialment les Bases particulars per a l’atorgament de subvencions 

sobre la quota líquida de l’Impost sobre Béns Immobles, corresponent a l’habitatge habitual, a 
persones amb pocs recursos; sotmetre a informació pública les esmentades bases per un termini 
de vint dies hàbils mitjançant publicació d’anunci en el BOP de Barcelona, 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; TENIR per aprovades definitivament les bases en cas que transcorri 
l’esmentat termini sense que es presentin al·legacions. 

 
14.-   (03PPB2016) AUTORITZAR, de conformitat amb l’article 11 dels Estatuts del Consorci del MACBA, 

l’aprovació de les taxes, les tarifes i els preus per a la prestació dels serveis per a l’any 2016 i 
successius del Consorci del Museu d’Art Contemporani de Barcelona. 

 
15.-   (004PPB2016) APROVAR, segons proposta annexa, la modificació dels preus públics per a l’any 

2016 i successius pels serveis de les instal·lacions esportives municipals.   
 
16.-   (3-083/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-083/2016 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 886.419,00 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. 16071191; i PUBLICAR 
aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
17.-  (3-084/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-084/2016 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 de l’aplicació del Romanent de Tresoreria 
per a despeses amb finançament afectat en la liquidació del Pressupost de l’exercici 2015, d’acord 
amb ingressos provinents de Generalitat de Catalunya en concepte de fons de foment del turisme 
(FFT), per finançar Projectes Municipals en matèria de Turisme, per un import total de 92.267,20 
euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que 
consta a l’expedient, referència comptable 16071195; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
Municipal. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 
18.-   (3-085/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-085/2016 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 272.222,54 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. 16071291; i PUBLICAR 
aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ 

 
19.-   (2016/500) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i Advanced 

Music, SL, amb NIF B66699216, per a la realització de l'edició 2016 del Sónar+D i Sónar Kids, 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 300.000,00 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 300.000,00 euros, distribuïts de la següent manera: 100.000 euros amb 
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càrrec a la partida 0702-47930-43211, 50.000 euros amb càrrec a la partida 0501-48902-15011 i 
150.000 euros amb càrrec a la partida 0801-47950-33011 del Pressupost 2015 prorrogat per al 
2016. 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 Regidor d'Empresa i Turisme, Agustí 
Colom i Cabau, per a la signatura del conveni. 

 
20.-   (2016/532) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, la Fundació 

Eurecat, Orange Espagne SAU, i la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation, amb 
l’objecte d’establir un marc general de col·laboració entre les parts en el si del Programa Anàlisi de 
patrons de mobilitat dels turistes: Bcn Tourism Insights, Big Data in Action, que té l’objectiu de 
construir un cas d’èxit basat en tecnologies Big Data i IOT que aporti valor als actuals mecanismes 
de gestió del turisme a la ciutat de Barcelona. FACULTAR el Regidor d’Empresa i Turisme, Agustí 
Colom i Cabau, per a la signatura del conveni. 

 
21.-   (2016/1180) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona per a la direcció coordinada de projectes d’innovació en l’àmbit 
metropolità de Barcelona. FACULTAR el Segon Tinent d’Alcalde, Jaume Collboni Cuadrado, per a 
la signatura del conveni. 

 
ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 
22.-  (20160365) APROVAR la Instrucció sobre els mecanismes de protecció social per afrontar 

l’emergència en l’àmbit de la pobresa energètica, així com els seus annexes. INSCRIURE la 
instrucció en el Registre Municipal d'Instruccions i Circulars. ORDENAR la publicació de la present 
amb l’esmentada Instrucció a la Gaseta Municipal i al Taulell d’Anuncis de l’Ajuntament de 
Barcelona i donar-li la difusió que correspongui per tal de donar compliment al que disposa la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern. 

 
23.-   (20160243) INICIAR l’expedient per a la contractació de la gestió del servei integral municipal 

d’informació, orientació i assessorament per al desenvolupament dels joves de la ciutat de 
Barcelona que inclou diferents serveis i equipaments, durant l'any 2017, d’acord amb les previsions 
del plec de prescripcions tècniques, amb núm. de contracte 16003452, mitjançant tramitació 
ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 
941.095,20 euros, IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; 
CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l’esmentada quantitat amb càrrec 
a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s’indiquen en el document comptable, amb el següent 
desglossament: 855.541,09 euros de pressupost net i 85.554,11 euros en concepte d’IVA al tipus 
impositiu del 10%; condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
corresponents. 

 
24.-   (20160252) INICIAR l’expedient per a la contractació de 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, d’acord amb les previsions del plec de 
prescripcions tècniques, amb núm. de contracte 16003523, mitjançant tramitació ordinària, amb la 
utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 7.002.490,22 euros, IVA 
inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives 
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particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per 
a la seva adjudicació; AUTORITZAR l’esmentada quantitat amb càrrec a la partida i als 
pressupostos que s’indiquen en el document comptable, amb el següent desglossament: 5.787.182 
euros de pressupost net i 1.215.308,22 euros en concepte d’IVA al tipus impositiu del 21%; 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents; DONAR 
compte d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
25.-   (20160266) INICIAR l’expedient per a la contractació de la prestació dels serveis de gestió de 

l’equipament integral Meridiana: 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 social, durant els anys 2017, 2018, 2019, i 2020, d’acord amb les previsions del plec de 
prescripcions tècniques, amb núm. de contracte 16003529, mitjançant tramitació ordinària, amb la 
utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 6.242.156,87 euros, IVA 
inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives 
particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per 
a la seva adjudicació; AUTORITZAR l’esmentada quantitat amb càrrec a la partida i als 
pressupostos que s’indiquen en el document comptable, amb el següent desglossament: 
5.674.688,06 euros de pressupost net i 567.468,81 euros en concepte d’IVA al tipus impositiu del 
10%; condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents; 
DONAR compte d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
26.-   (20160291) INICIAR l’expedient per a la contractació de la gestió integral i l’administració del centre 

de dia “Casa Bloc” i el programa “Temps per a Tu”, d’acord amb les previsions del plec de 
prescripcions tècniques, amb núm. de contracte 16002809, mitjançant tramitació ordinària, amb la 
utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de licitació d'1.218.211,44 euros, IVA 
inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives 
particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per 
a la seva adjudicació; AUTORITZAR l’esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s 
pressupost/os que s’indiquen en el document comptable, amb el següent desglossament: 
1.172.125,62 euros de pressupost net i 46.085,82 euros en concepte d’IVA al tipus impositiu del 
4%; condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponents; 
DONAR compte d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
27.-   (20160301) INICIAR l’expedient per a la contractació de la prestació de serveis per a la gestió dels 

menjadors socials diürns de Navas i Paral·lel adreçat a persones que es troben en situació 
d’extrema pobresa i/o exclusió social a la ciutat i pel foment de l’ocupació de persones amb 
dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, durant els anys 2017, 2018, 2019, i 2020, d’acord 
amb les previsions del plec de prescripcions tècniques, amb núm. de contracte 16003515, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total 
de licitació de 6.007.336,59 euros, IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, 
el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 
contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l’esmentada quantitat 
amb càrrec a les partides i als pressupostos que s’indiquen en el document comptable, per un 
import de 5.461.215,08 euros de pressupost net i 546.121,51 euros en concepte d’IVA al tipus 
impositiu del 10%, amb el següent desglossament: - LOT 1: 3.240.781,43 euros, IVA inclòs dels 
quals 2.946.164,94 euros corresponen al preu net i 294.616,49 euros a l’IVA. - LOT 2: 2.766.555,16 
euros, IVA inclòs dels quals 2.515.050,14 euros corresponen al preu net i 251.505,02 euros a l’IVA. 
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o 
realització se subordina al crèdit que per cada exercici autoritzin els pressupostos corresponents. 
DONAR compte d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
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28.-   (20160342) INICIAR l’expedient per a la contractació de la gestió del servei d'inserció social (SIS), 

durant els anys 2017 i 2018, d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques, amb 
núm. de contracte 16002004, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment 
obert, i amb un pressupost total de licitació de 5.696.985,82 euros, IVA inclòs; APROVAR les 
actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; 
AUTORITZAR l’esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que 
s’indiquen en el document comptable, amb el següent desglossament: 5.179.078,02 euros, 
pressupost net, i 517.907,80 euros en concepte d'impost sobre el Valor Afegit al tipus del 10%; 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponents; 
DONAR compte d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
29.-   (20140286) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte que té per objecte la 

gestió integral i l’administració de la residència assistida municipal Francesc Layret, durant el 
termini comprès des de l’1 d’octubre de 2016 fins al 31 de desembre de 2017, adjudicat el 17 de 
setembre de 2014 a “Instituto de Gestión Sanitaria, SA i Asociación Edad Dorada Mensajeros de la 
Paz, Unió Temporal d’Empreses, en anagrama “UTE Residencia Francesc Layret”, d’acord amb el 
que estableix la clàusula 3 del plec de clàusules administratives particulars, i atesa la conformitat 
del contractista, d’acord amb el que estableixen els articles 23.2 i 303 del Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de contractes del sector públic, per un import 
d'1.808.253,58 euros, IVA inclòs; AUTORITZAR I DISPOSAR, a favor de l'Instituto de Gestión 
Sanitaria, SA i Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz, Unió Temporal d’Empreses, en 
anagrama “UTE Residencia Francesc Layret”, amb NIF núm. U66355637, la despesa del contracte 
núm. 14002387 per un import d'1.808.253,58 euros, IVA inclòs, amb càrrec al/s Pressupostos i 
Partides indicades en el document comptable, condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en els pressupostos corresponents; 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 del Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de Drets 
Socials (passeig de Sant Joan núm. 75, 9è). 

 
30.-   (20140447-Lot 1) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte que té per 

objecte el lot 1 de la gestió del sistema integral d’informació juvenil a la ciutat de Barcelona, durant 
el termini comprès entre l’1 de setembre de 2016 i el 31 de desembre de 2016, adjudicat el 12 de 
novembre de 2014 a favor de QSL, Serveis Culturals, SL, d’acord amb el que estableix la clàusula 
3 del plec de clàusules administratives particulars, i atesa la conformitat del contractista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 23.2 i 303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, per un import de 175.706,96 euros, 
IVA inclòs. AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de QSL, Serveis Culturals, SL amb NIF núm. B-
60641925, la despesa del contracte núm. 14003280 per un import de 175.706,96 euros, IVA inclòs, 
amb càrrec al pressupost i partida indicada en el document comptable. 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 dels contracte a les dependències del Departament del 
Serveis Jurídics de l’Àrea de Drets Socials (passeig de Sant Joan núm. 75 9è). 

 
31.-   (20140447-Lot 2) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte que té per 

objecte el lot 2 de la gestió del sistema integral d’informació juvenil a la ciutat de Barcelona, durant 
el termini comprès entre l’1 de setembre de 2016 i el 31 de desembre de 2016, adjudicat el 12 de 
novembre de 2014 a Itinere, serveis educatius, SL, d’acord amb el que estableix la clàusula 3 del 
plec de clàusules administratives particulars, i atesa la conformitat del contractista, d’acord amb el 
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que estableixen els articles 23.2 i 303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text 
Refós de la Llei de contractes del sector públic, per un import de 30.575,16 euros, IVA inclòs. 
AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de Itinere, serveis educatius, SL, amb NIF núm. B-62390612, la 
despesa del contracte núm. 14003281 per un import de 30.575,16 euros, IVA inclòs, amb càrrec al 
pressupost i partida indicada en el document comptable. 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 dels contracte a les dependències del Departament del Serveis Jurídics de 
l’Àrea de Drets Socials (passeig de Sant Joan núm. 75 9è). 

 
32.-   (20140447-Lot 3) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte que té per 

objecte el lot 3 de la gestió del sistema integral d’informació juvenil a la ciutat de Barcelona, durant 
el termini comprès entre l’1 de setembre de 2016 i el 31 de desembre de 2016, adjudicat el 12 de 
novembre de 2014 a Itinere, serveis educatius, SL, d’acord amb el que estableix la clàusula 3 del 
plec de clàusules administratives particulars, i atesa la conformitat del contractista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 23.2 i 303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text 
Refós de la Llei de contractes del sector públic, per un import de 18.033,98 euros, IVA inclòs. 
AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de Itinere, serveis educatius, SL, amb NIF núm. B-62390612, la 
despesa del contracte núm. 14003282 per un import de 18.033,98 euros, IVA inclòs, amb càrrec al 
pressupost i partida indicada en el document comptable. 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 dels contracte a les dependències del Departament del Serveis Jurídics de 
l’Àrea de Drets Socials (passeig de Sant Joan núm. 75 9è). 

 
33.-   (20160069) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i el Col·legi Oficial de Psicologia 

de Catalunya, amb NIF núm. Q5855028F, per establir un marc global de col·laboració entre el 
Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i la Direcció de Serveis d'Urgències i Emergències 
Socials de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, en l’àmbit de l’atenció a les 
urgències i emergències socials. FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, regidora de l’Àrea de 
Drets Socials i Tercera Tinenta d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de 
l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin. 

 
34.-   (20160200) APROVAR  el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Surt. Fundació de Dones. 

Fundació Privada, amb NIF G64404213, i Adoratrices Esclavas Stmo. Sacramento y Caridad Prov. 
Aragón, amb NIF R-5800581J, per a l’execució del projecte “Intervenció per a la recuperació, 
empoderament i inserció sociolaboral de dones víctimes de tràfic d’éssers humans amb finalitat 
d’explotació sexual-RAI 2016-2017”, per donar resposta a dones de víctimes de tràfic amb finalitat 
d’explotació sexual que els permeti inserir-se en el mercat de treball formal, 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 251.734,51 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 Surt. Fundació de Dones. Fundació Privada, 
amb NIF G64404213, la despesa de 119.043,58 euros a càrrec de la partida 0201-48903-23172, 
dels quals 59.521,79 euros del pressupost de l’any 2016 i 59.521,79 euros del pressupost de l’any 
2017, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient, i a favor d’Adoratrices Esclavas Stmo. 
Sacramento y Caridad Prov. Aragón, amb NIF R-5800581J, la despesa de 132.690,93 euros, dels 
quals 66.754,74 euros del pressupost de l’any 2016 i 65.936,19 euros del pressupost de l’any 2017, 
condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient, sent l’import total de 251.734,51 euros 
equivalent al 90% del cost total del projecte (279.705,00 euros). REQUERIR les entitats 
beneficiàries per tal que en un termini no superior als tres mesos, a comptar des del 31 de 
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desembre de cada any, presentin la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el 
pacte setè del conveni. FACULTAR la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, regidora de Feminismes i 
LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots 
aquells documents que se’n derivin. 

 
35.-   (20160168) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Surt. Fundació de Dones. 

Fundació Privada amb NIF G64404213, per a l’execució del projecte “Dispositiu integral per a la 
millora de l’ocupabilitat dirigit a treballadores sexuals. DIMO 2016-2017”, per oferir un itinerari 
ocupacional a dones que exerceixen o han exercit recentment el treball sexual i es plantegen un 
procés de millora de la seva ocupabilitat, 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 460.350,00 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 Surt. Fundació de Dones. Fundació Privada amb NIF G64404213 la despesa total de 
460.350,00 euros a càrrec de la partida 0201-48903-23172, dels quals 230.175,00 euros del 
pressupost de l’any 2016 i 230.175,00 euros del pressupost de l’any 2017, condicionat a l’existència 
de crèdit adequat i suficient, import total equivalent al 90% del cost total del projecte (511.500,00 
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 la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, 
regidora de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat 
Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin. 

 
36.-   (20160304) APROVAR les bases específiques de la convocatòria corresponent a l’edició 2016 del 

Premi del Consell Municipal de Benestar Social als Mitjans de Comunicació. CONVOCAR el Premi 
del Consell Municipal de Benestar Social als Mitjans de Comunicació en l’edició 2016, d’acord amb 
les bases específiques que s’aproven, amb l’objectiu d’estimular, promoure i incentivar una millor 
informació i un millor tractament dels temes socials en els mitjans de comunicació, en les modalitats 
següents: premsa, ràdio, televisió i internet. PUBLICAR aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província. AUTORITZAR la despesa de 26.000,00 euros, que anirà amb càrrec a la partida 481.01 
230.34 02.01 del pressupost de l'any 2017 de la Gerència de Drets Socials, condicionada a 
l’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a la disposició i lliurament d'aquest Premi, 
dels quals correspondran 5.000,00 euros/premi a quatre primers premis i 1.500,00 euros/menció 
per a quatre mencions, si escau. 

 
37.-   (4SD/16-IMEB) DECLARAR la successió d’empresa en data 1 de setembre de 2016, i per tant, 

PROCEDIR a la subrogació del personal director/a, educadors/es i educadors/es complementàries 
de les concessionàries que presten els seus serveis a les escoles bressol municipals Caspolino, 
Enxaneta i Patufets de Navas que consten a en l'annex del present acord, a l'Ajuntament de 
Barcelona, a través de l'IMEB, d'acord amb el que preveu l'art. 44 de l´Estatut dels Treballadors i 
l'art. 1, apartat 1c) de la Directiva 23/2001/CE. DETERMINAR que el règim jurídic aplicable a 
aquest personal de l'ANNEX del present acord comporta la subrogació en els drets i obligacions 
laborals i de seguretat social del concessionari a l'Ajuntament a través de l'IMEB i, en general, de 
totes les obligacions en matèria de protecció social complementària que hagi adquirit l'empresari 
cedent, en especial el reconeixement de l'aplicació del XI Conveni col·lectiu d’àmbit estatal de 
centres d’assistència i educació infantil, aplicable a aquest personal amb les millores realitzades al 
mateix per l'empresari cedent. FIXAR que, per al personal fix subrogat subsisteixen els seus 
contractes laborals quedant limitada la seva incorporació a l'Ajuntament de Barcelona a través de 
l'IMEB en els llocs d’educador/a bressol a les corresponents escoles bressol municipals Caspolino, 
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Enxaneta i Patufets de Navas. ESTABLIR que pel personal subrogat, que té la condició d'indefinit a 
les empreses concessionàries cedents, l’obtenció de la plaça esta condicionada a la superació del 
procés selectiu de concurs oposició, per donar compliment als principis constitucionals d'igualtat, 
mèrit i capacitat en l'accés a l'ocupació pública, prèvia oferta publica, per accedir als llocs de la 
categoria funcionarial d'educador escola bressol d'acord amb la disposició transitòria segona de 
L'EBEP. En el cas que el personal indefinit no superi el procés selectiu corresponents, es donen els 
requisits per extingir la relació laboral objecte de la present subrogació. A tots els efectes per al 
personal subrogat es considerà l’antiguitat acumulada a efectes de mèrits o serveis prestats en 
l’administració. DETERMINAR que en cas que hi hagi personal amb contractes temporals amb data 
de finalització determinada o vinculada a una substitució que estiguin en vigor en el moment de la 
transmissió (duració determinada per obra o servei determinat, per eventuals circumstàncies de la 
producció o per interinitat, etc), aquests s’extingiran segons l’establert en els respectius contractes, 
sense perjudici de la consideració de  l’antiguitat acumulada a efectes de mèrits o serveis prestats 
en l’administració. 

 
38.-   (5SD/16-IMEB) APROVAR el conveni de cooperació i col·laboració entre els municipis de 

Barcelona, Granollers, l'Hospitalet de Llobregat, Lleida, Mataró, Rubí, Tarragona i Terrassa, que 
integren el “Fòrum de les ciutats amb consells de la formació professional de Catalunya", i que té 
per objecte la col·laboració entre els municipis que integren l'esmentat Fòrum, per tal de potenciar 
la relació i cohesió entre ells, establint el compromís de treballar coordinadament i facilitant la 
transferència de coneixements i experiències entre els mateixos, i defensar els interessos 
individuals i col·lectius, tot i mantenint l'autonomia de cada Consell en les relacions institucionals i 
tècniques amb d'altres administracions, d'acord amb el redactat que consta al document annex. 
FACULTAR la signatura del conveni en el Sr. Miquel Àngel Essomba Gelabert, Comissionat 
d'Educació i Universitats de Barcelona. 

 
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 

39.-   (20160211) DECLARAR activitat pública essencial, concretant l’acord de Comissió de govern de 21 
d’abril de 2016, el Servei de Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD), i el Servei d’Atenció, 
Recuperació i Acollida (SARA), a efectes de l’article 20.2 de la llei 48/2015, de 29 d’octubre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016. ESTABLIR que el sistema de gestió d’aquests 
serveis, Servei de Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD) i el Servei d’Atenció, 
Recuperació i Acollida (SARA),  serà de gestió directa amb mitjans propis a partir de l’1 d’octubre 
de 2016; i INICIAR el procediment que correspongui, dins del marc normatiu existent, per tal de 
subrogar a partir de l’1 d’octubre el personal que presta el servei actualment, permetent l’estabilitat 
del personal. 

 
40.-   (20160338) INICIAR l’expedient per a la contractació de la prestació dels serveis de gestió del 

Servei d’Atenció Socioeducativa (SAS), de l’Agència per a l’Abordatge Integral del Treball Sexual 
(ABITS) i el suport a les seves accions, de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb les previsions 
del plec de prescripcions tècniques, amb núm. de contracte 16003530, mitjançant tramitació 
ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de licitació 
d'1.175.451,70 euros, IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; 
CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l’esmentada quantitat amb càrrec 
a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s’indiquen en el document comptable, amb el següent 
desglossament: 1.068.592,46 euros, pressupost net, i 106.859,24 euros en concepte d'impost sobre 
el Valor Afegit al tipus del 10 per 100; condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en 
el/s pressupost/os corresponents; DONAR compte d’aquest acord a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 
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41.-   (437/16) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 78.130,00 euros amb càrrec al/s 

pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de La prosperitat cultura en 
acció 2, amb NIF G64781123, per a projecte "Xarxa 9 Barris acull". APROVAR el conveni de 
col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i La prosperitat cultura en acció 2, amb NIF 
G64781123, per a Projecte "Xarxa 9 Barris acull", 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 78.130,00 
euros. FACULTAR el Quart Tinent d’Alcaldia de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, 
l’Im. Sr. Jaume Asens Llodrà, per la signatura de l’esmentat conveni. REQUERIR l'entitat 
beneficiària per tal que, presenti en data màxima 31 de març de 2017 el balanç econòmic i la 
memòria de funcionament i justificació dels fons rebuts. Aquest haurà de contenir memòria 
d’actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts, memòria econòmica 
justificativa del cost de les activitats realitzades i informe de l’auditor segons condicions que 
consten al pacte setè de l'esmentat conveni. 

 
42.-   (452/16) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 37.853,00 euros amb càrrec al/s 

pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de l'Associació de Veïns i 
Veïnes del Poblenou, amb NIF G58435975, per a Pla d'acollida i convivència al Poblenou 2016. 
APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Associació de Veïns i 
Veïnes del Poblenou, amb NIF G58435975, per a Pla d'acollida i convivència al Poblenou 2016, 
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 37.853,00 euros. FACULTAR el Quart Tinent d'Alcaldia 
de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, l'Il·lm. Sr. Jaume Asens Llodrà per a la 
signatura de l'esmentat conveni. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en data màxima del 31 
de març de 2017 presenti el balanç econòmic i la memòria de funcionament i justificació dels fons 
rebuts. Aquesta haurà de contenir memòria d'actuació amb indicació de les activitats realitzades i 
resultats obtinguts i memòria econòmica simplificada que inclourà una relació classificada de les 
despeses i inversions de l'activitat, i relació d'altres ingressos i subvencions que hagin finançat 
l'activitat subvencionada segons condicions del pacte setè de l'esmentat conveni. 

 
43.-   (473/16) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 654.723,00 euros amb càrrec al/s 

pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de la Federació 
d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, amb NIF G08508186, per a Promoció de 
l'associacionisme veïnal de la ciutat. APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de 
Barcelona i la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, amb NIF G08508186, per 
a Promoció de l'associacionisme veïnal de la ciutat, 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 654.723,00 
euros. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en data màxima del 31 de març de 2017, 
presenti el balanç econòmic, la memòria de funcionament i justificació dels fons rebuts. Aquest 
haurà de contenir memòria d’actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats 
obtinguts, memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades i informe de l’auditor 
i segons les obligacions del pacte segon de l'esmentat conveni. 
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Districte de Ciutat Vella 

 
44.-  (2016/2029) APROVAR l'encàrrec de gestió per a la realització del Servei d’agents cívics per 

millorar la convivència i el civisme als nuclis de concentració d’oci nocturn del Districte de Ciutat 
Vella, a Foment de Ciutat SA, amb NIF A62091616. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un 
import de 60.000 euros amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix document, a 
favor  de Foment de Ciutat SA, amb NIF A62091616, per la realització de l’esmentat encàrrec de 
gestió. FACULTAR la Gerent del Districte de Ciutat Vella per a la seva formalització; PUBLICAR-
LO, un cop formalitzat, d'acord amb el que estableix l'apartat 3 de l'article 15 de la Llei 30/1992. 

 
Districte de l'Eixample 

 
45.-   (S14-0451-CV) PRORROGAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

(Districte de l’Eixample) i l’entitat Associació Castellera de la Sagrada Família, que té per objecte la 
utilització d’espais de l’equipament municipal ubicat al passatge Sant Pau, 16, pel període comprés 
entre el 25 de juliol de 2016 fins al 24 de juliol de 2018. FACULTAR l'll·lma. Sra. Montserrat Ballarín 
i Espuña, Regidora del Districte de l’Eixample per a la signatura de la pròrroga del conveni 
esmentat. 

 
46.-   (S14-0474-CV) PRORROGAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

(Districte de l’Eixample) i l’Associació Xarxa Dos Deu, que té per objecte la utilització d'espais de 
l'equipament municipal ubicat al carrer Padilla, 210, pel període comprés entre el 29 de juliol de 
2016 fins al 28 de juliol de 2018. FACULTAR l’Il·lma. Sra. Montserrat Ballarín i Espuña, Regidora 
del Districte de l’Eixample, per a la signatura de la pròrroga del conveni esmentat. 

 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 
47.-   (50000/2017) INICIAR l'expedient per a la contractació de la gestió de serveis públics, en la 

modalitat de concessió, per a la gestió i explotació del Centre Cívic Sarrià per als anys 2017-2019, 
amb núm. de contracte 16C00021, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 880.152,00 euros exempt d'IVA, en 
concepte de subvenció màxima per tal de mantenir l'equilibri econòmic de la concessió; APROVAR 
les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; 
AUTORITZAR l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que 
s'indiquen en aquest mateix document condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en 
el/s pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent 
a la seva autorització; i DONAR compte d'aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura 
i Esports. 

 
Districte de Nou Barris 

 
48.-   (08-16-SJ-0036) APROVAR la pròrroga del conveni marc de col·laboració entre el Consorci 

d’Educació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona pel desenvolupament dels programes de 
diversificació curricular de diversos instituts d’ensenyament secundari del Districte de Nou Barris 
durant els cursos acadèmics 2016-2017 i 2017-2018; NOTIFICAR-HO a l’entitat interessada; 
FACULTAR a la Regidora del Districte de Nou Barris, Ima. Sra. Janet Sanz Cid, per a signar la 
present pròrroga del conveni marc de col·laboració; i FACULTAR la Gerent del Districte de Nou 
Barris, Sra. Gemma Arau i Ceballos, per a signar les pròrrogues dels convenis de col·laboració que, 
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en desenvolupament del conveni marc i la seva pròrroga, pugui signar el Districte de Nou Barris 
amb organismes i entitats públiques  o privades interessades en participar en el projecte de 
diversificació curricular. 

 
49.-   (16SJ0032) APROVAR el conveni de gestió cívica de les activitats a l'equipament municipal Casal 

de Barri de Prosperitat, ubicat a la plaça Àngel Pestanya, 1 de Barcelona. AUTORITZAR i 
DISPOSAR a favor de La Prosperitat cultura en acció 2, amb NIF G64781123, la despesa per un 
import total de 673.525,00 euros, essent l'import de 116.125,00 euros per l'any 2016, l'import de 
278.700,00 euros per l'any 2017 i l'import de 278.700,00 euros per l'any 2018, amb càrrec a la 
partida pressupostària 48903-33711-0608 dels pressupostos 2016-2018; condicionada a 
l'existència de crèdit adequat en els pressupostos corresponents. ATORGAR la subvenció, 
mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, a La prosperitat cultura en acció 2, amb 
NIF G64781123, per un import total de 673.525,00 euros, pel conveni de gestió cívica de les 
activitats a l'equipament municipal Casal de Barri de Prosperitat, de conformitat amb els articles 
22.2c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i d'acord amb allò 
previst en els articles 6.2 i 6.3 de la Normativa General Reguladora de les Subvencions de 
l’Ajuntament de Barcelona aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. DECLARAR la 
no-inclusió en convocatòria pública donada la excepcionalitat que concorre en el projecte. 
FACULTAR per a la signatura de l'esmentat conveni l'Ima. Sra. Janet Sanz Cid, Regidora del 
Districte de Nou Barris. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini de tres mesos a 
comptar des de la finalització de la subvenció, presenti la justificació del fons rebuts. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
50.-   (16SJ0033) APROVAR el conveni de gestió cívica de les activitats a l'equipament municipal Centre 

Cívic Can Basté, ubicat al passeig Fabra i Puig, 274-276 de Barcelona. AUTORITZAR i DISPOSAR 
a favor de Turó acció sociocultural (TASC), amb NIF G63695381, la despesa per un import total de 
536.625,00 euros, essent l'import de 105.625,00 euros per l'any 2016, l'import de 205.500,00 euros 
per l'any 2017 i l'import de 225.500,00 euros per l'any 2018, amb càrrec a la partida pressupostària 
48903-33711-0608 dels pressupostos 2016-2018; condicionada a l'existència de crèdit adequat en 
els pressupostos corresponents. ATORGAR la subvenció, mitjançant concessió directa i amb 
caràcter excepcional, a Turó acció socio cultural (TASC), amb NIF G63695381, per un import total 
de 536.625,00 euros, pel conveni de gestió cívica de les activitats a l'equipament municipal Centre 
Cívic Can Basté, de conformitat amb els articles 22.2c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions i d'acord amb allò previst en l'article 6.2 i 6.3 de la Normativa 
General Reguladora de les Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona aprovada pel Consell 
Plenari el 17 de desembre de 2010. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública donada la 
excepcionalitat que concorre en el projecte. FACULTAR per a la signatura de l'esmentat conveni 
l'Ima. Sra. Janet Sanz Cid, Regidora del Districte de Nou Barris. REQUERIR l'entitat beneficiària 
per tal que, en el termini de tres mesos a comptar des de la finalització de la subvenció, presenti la 
justificació del fons rebuts. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
51.-   (16SJ0034) APROVAR el conveni de gestió cívica de les activitats a l’equipament municipal Ateneu 

Popular Nou Barris, ubicat al carrer Portlligat, 1-31 de Barcelona. AUTORITZAR i DISPOSAR a 
favor de Bidó de Nou Barris, amb NIF G58327289, la despesa per un import de total de 706.148,98 
euros, essent l’import de 121.749,82 euros per l’any 2016, l’import de 292.199,58 euros per l’any 
2017 i l’import de 292.199,58 euros per l’any 2018, amb càrrec a la partida pressupostària 48903-
33711-0608 dels pressupostos 2016-2018; condicionada a l’existència de crèdit adequat en els 
pressupostos corresponents. ATORGAR la subvenció, mitjançant concessió directa i amb caràcter 
excepcional, a l’entitat Bidó de Nou Barris, amb NIF G58327289, per un import total de 706.148,98 
euros, pel conveni de gestió cívica de les activitats a l’equipament municipal Ateneu Popular Nou 
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Barris, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions i d’acord amb allò previst en l’article 6.2 i 6.3 de la Normativa General Reguladora 
de les Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre 
de 2010. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública donada la excepcionalitat que concorre 
el projecte. FACULTAR per a la signatura de l’esmentat conveni l’Ima. Sra. Janet Sanz Cid, 
Regidora del Districte de Nou Barris. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini 
màxim de 3 mesos a partir de la finalització de la subvenció, presenti la justificació dels fons rebuts. 
DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
52.-   (15SJ0076) APROVAR el conveni de gestió cívica de les activitats de l’equipament municipal Camp 

de futbol de Vallbona, ubicat al carrer Oristà, 8-10 de Barcelona, entre l’Ajuntament de Barcelona, 
Districte de Nou Barris i l’entitat Racing Vallbona Club de Futbol, NIF G-60056041. DECLARAR la 
no-inclusió en convocatòria pública donada la seva excepcionalitat. Aquest conveni no té dotació 
pressupostària. REQUERIR l’entitat beneficiària presenti a l’Ajuntament de Barcelona, Districte de 
Nou Barris, a la finalització del conveni, una memòria d’actuació amb indicació de les activitats 
realitzades i el resultats obtinguts, una memòria econòmica i una relació d’ingressos i despeses. 
FACULTAR per a la signatura de l’esmentat conveni l’Il·lma. Sra. Janet Sanz i Cid, Regidora del 
Districte de Nou Barris. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
53.-   (15SJ0077) APROVAR el conveni de gestió cívica de les activitats de l’equipament municipal Camp 

de futbol Canyelles, ubicat a la carretera Alta de Roquetes, 55-63 de Barcelona, entre l’Ajuntament 
de Barcelona, Districte de Nou Barris i l’entitat  Club Esportiu Canyelles, NIF G64599715. 
DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública donada la seva excepcionalitat. Aquest conveni 
no té dotació pressupostària. REQUERIR l’entitat beneficiària presenti a l’Ajuntament de Barcelona, 
Districte de Nou Barris, a la finalització del conveni, una memòria d’actuació amb indicació de les 
activitats realitzades i el resultats obtinguts, una memòria econòmica i una relació d’ingressos i 
despeses. FACULTAR per a la signatura de l’esmentat conveni l’Il·lma. Sra. Janet Sanz i Cid, 
Regidora del Districte de Nou Barris. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports. 

 
54.-   (15SJ0079) APROVAR el conveni de gestió cívica de les activitats de l’equipament municipal Camp 

de futbol del Turó de la Peira, ubicat al carrer Travau, 62 de Barcelona, entre l’Ajuntament de 
Barcelona, Districte de Nou Barris i l’entitat  Centro Cultural Deportivo Turó de la Peira, NIF 
G08543480. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública donada la seva excepcionalitat. 
Aquest conveni no té dotació pressupostària. REQUERIR l’entitat beneficiària presenti a 
l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou Barris, a la finalització del conveni, una memòria 
d’actuació amb indicació de les activitats realitzades i el resultats obtinguts, una memòria 
econòmica i una relació d’ingressos i despeses. FACULTAR per a la signatura de l’esmentat 
conveni l’Il·lma. Sra. Janet Sanz i Cid, Regidora del Districte de Nou Barris. DONAR-NE compte a 
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

55.-  (15SJ0080) APROVAR el conveni de gestió cívica de les activitats de l’equipament municipal 
Complex Esportiu Municipal Guineueta, ubicat al carrer Castor, 1-11 de Barcelona, entre 
l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou Barris i l’entitat Club Escola Esportiva Guineueta, NIF 
G58502436. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública donada la seva excepcionalitat. 
Aquest conveni no té dotació pressupostària. REQUERIR l’entitat beneficiària presenti a 
l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou Barris, a la finalització del conveni, una memòria 
d’actuació amb indicació de les activitats realitzades i el resultats obtinguts, una memòria 
econòmica i una relació d’ingressos i despeses. FACULTAR per a la signatura de l’esmentat 
conveni l’Il·lma. Sra. Janet Sanz i Cid, Regidora del Districte de Nou Barris. DONAR-NE compte a 
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
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56.-   (15SJ0081) APROVAR el conveni de gestió cívica de les activitats de l’equipament municipal 

Pavelló Poliesportiu “Ramón Aldrofeu” Virrei Amat, ubicat al carrer Joan Alcover, 6 de Barcelona, 
entre l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou Barris i l’entitat  Secció Esportiva Santa Eulàlia, 
NIF G58274556. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública donada la seva excepcionalitat. 
Aquest conveni no té dotació pressupostària. REQUERIR l’entitat beneficiària presenti a 
l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou Barris, a la finalització del conveni, una memòria 
d’actuació amb indicació de les activitats realitzades i el resultats obtinguts, una memòria 
econòmica i una relació d’ingressos i despeses. FACULTAR per a la signatura de l’esmentat 
conveni l’Il·lma. Sra. Janet Sanz i Cid, Regidora del Districte de Nou Barris. DONAR-NE compte a 
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
57.-   (15SJ0083) APROVAR el conveni de gestió cívica de les activitats de l’equipament municipal Camp 

de futbol de Porta, ubicat al passatge Andreu Nin, s/n, de Barcelona, entre l’Ajuntament de 
Barcelona, Districte de Nou Barris i l’entitat Alzamora, Club de Futbol, NIF G58804311. DECLARAR 
la no-inclusió en convocatòria pública donada la seva excepcionalitat. Aquest conveni no té dotació 
pressupostària. REQUERIR l’entitat beneficiària presenti a l’Ajuntament de Barcelona, Districte de 
Nou Barris, a la finalització del conveni, una memòria d’actuació amb indicació de les activitats 
realitzades i el resultats obtinguts, una memòria econòmica i una relació d’ingressos i despeses. 
FACULTAR per a la signatura de l’esmentat conveni l’Il·lma. Sra. Janet Sanz i Cid, Regidora del 
Districte de Nou Barris. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
Districte de Sant Andreu 

 
58.-   (09-CONV-547/2016) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona-

Districte de Sant Andreu i l’entitat ACE30, per a la regularització de l’ocupació de l’Espai 30 i el 
desenvolupament del projecte de l’Associació Cultural Espai 30; FACULTAR la regidora del 
Districte de Sant Andreu per a la signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots aquells 
documents que se’n derivin. 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
59.-  (20160081) RETORNAR a la consignació d'origen l'autorització de despesa del contracte núm. 

16000261 que té per objecte els serveis de neteja de pintades, eliminació de cartells i retirada 
d’altres elements de la via pública i el foment de l’ocupació de persones amb dificultats particulars 
d’inserció al mercat laboral, per als anys 2016-19, per un import d'11.827.812,00 euros amb càrrec 
al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document, d’acord amb la renúncia 
acordada per la Comissió de Govern el 14 d’abril de 2016; INICIAR de nou l'expedient per a la 
contractació del Servei de neteja de pintades, eliminació de cartells i retirada d’altres elements de la 
via pública 2016-19 i el foment de l’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció al 
mercat laboral, amb núm. de contracte 16003250, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització 
del procediment obert, i amb un pressupost total de licitació d’11.827.812,00 euros, IVA inclòs; 
APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars 
i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva 
adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os 
que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament: pressupost net 
10.752.556,36 euros; tipus impositiu del 10% d'IVA, i import de l'IVA d'1.075.255,64 euros; 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual; i 
DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 
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60.-   (20160152) ADJUDICAR el contracte núm. 16001112, que té per objecte el manteniment, reparació 
i modificació de radars, per un import de 536.600,00 euros, IVA inclòs, de conformitat amb la 
proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient, a Tradesegur, S.A. amb NIF 
A80015506, d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, amb una 
baixa del 12,5%, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual; REAJUSTAR la distribució pressupostària del contracte al 
termini d’execució, en el sentit de traslladar la quantitat de 21.142,15 euros de l’anualitat 2016 a 
l'anualitat del 2018, amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document; 
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 
d'adjudicació 443.471,64 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 93.128,36 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 i quan 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 al Sr. Felix Campos; 
ANUL·LAR part de l'autorització de despesa de l’esmentat contracte per un import de 77.179,66 
euros, corresponent a la baixa d’un 12,5 % respecte el preu de licitació de l’oferta presentada per 
l’empresa Tradesegur, S.A. NIF A80015506, a qui es proposa com adjudicatari, amb càrrec al 
Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document; i DONAR-NE compte a la 
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
61.-   (20160443) INICIAR l'expedient per a la contractació de les obres de millora de senyalització 

horitzontal i el foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat 
laboral 2016-2017, amb núm. de contracte 16003212, mitjançant tramitació ordinària, amb la 
utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de licitació d'1.750.429,23 euros, IVA 
inclòs, distribuït en els següents lots: LOT núm. 1, Districtes de Sants-Montjuïc i Les Corts, per un 
import de 415.847,03 euros IVA inclòs; LOT núm. 2, Districtes de Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia, per 
un import de 466.248,39 euros IVA inclòs; LOT núm. 3, Districtes d'Horta-Guinardó, Nou Barris i 
Sant Andreu, per un import de 477.183,59 euros IVA inclòs; LOT núm. 4, Districte de Sant Martí, 
per un import de 391.150,22 euros IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, 
el plec de clàusules administratives particulars, el pressupost i les especificacions tècniques 
reguladores del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR 
l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix 
document amb el següent desglossament: pressupost net 1.446.635,73 euros; tipus impositiu del 
21% d'IVA, i import de l'IVA de 303.793,50 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i 
suficient en els pressupostos posteriors a l'actual; i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat. 

 
62.-   (20160490) INICIAR l'expedient per a la contractació del servei de neteja de pintades, eliminació de 

cartells i retirada de pancartes de la ciutat de Barcelona, amb núm. de contracte 16003616; amb un 
pressupost base de licitació de 815.000,00 euros, IVA inclòs; APROVAR les actuacions 
preparatòries efectuades, els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques reguladors del contracte; i DISPOSAR l'obertura del procediment d'adjudicació, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment negociat sense publicitat però 
amb consulta a un únic proveïdor justificat segons l'article 170 d) del R.D.Leg. 3/2011, Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic; AUTORITZAR l'esmentada despesa; ADJUDICAR el 
contracte de conformitat amb la proposta continguda en l'expedient, i DISPOSAR la despesa a 
favor de “Corporación Cld Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos SL” amb NIF B08173411, 
d'acord amb la seva proposició, i amb càrrec a la partida i al pressupost que s'indiquen en aquest 
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mateix document amb el següent desglossament: pressupost net 740.909,09 euros; tipus impositiu 
del 10% d'IVA, i import de l'IVA 74.090,91 euros; FIXAR en 37.045,45 euros l'import de la garantia 
definitiva; i RETENIR-LO del preu del contracte atesa la declaració del contractista d'acollir-se a 
aquesta modalitat de constitució de garantia; DECLARAR la improcedència de la revisió de preus 
d'acord amb la justificació que consta en el plec de clàusules administratives particulars; 
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 el Sr. Ramon Vinyes 
Pros, cap del Departament de gestió operativa; i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat. 

 
63.-   (20160372) ENCARREGAR a Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, la prestació 

de tasques d’assessorament i suport tècnic directament vinculades a l’execució d'obres municipals i 
a la realització d’inversions durant l’any 2016, amb subjecció a les condicions que s’estableixen en 
les prescripcions generals annexes que s’aproven, fins el 31 de desembre de 2016; AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa per un import de 4.500.000,00 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i 
partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de Barcelona Regional, Agència de 
desenvolupament urbà, amb NIF A60453271, per fer front a les despeses derivades d’aquest 
encàrrec de gestió; i PUBLICAR el present encàrrec de gestió al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) i a la Gaseta Municipal. 

 
64.-   (20160382) ENCARREGAR a Solucions Integrals per als Residus (SIRESA) la realització de les 

tasques relatives a la gestió del seguiment i control d’activitats econòmiques relacionades amb la 
recollida comercial, així com l’anàlisi de dades i gestió de la informació relacionada amb el 
programa de caracteritzacions de la fracció orgànica comercial i domiciliària, amb subjecció a les 
condicions que s’estableixen en les prescripcions generals annexes que s’aproven, fins el 31 de 
desembre de 2016; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 463.495,61 euros, 
amb càrrec al pressupost i partida indicada en aquest mateix document, a favor de Solucions 
Integrals per als Residus, amb NIF A62439807, per fer front a les despeses derivades d'aquest 
encàrrec de gestió; i PUBLICAR el present encàrrec de gestió al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) i a la Gaseta Municipal. 

 
65.-   (20160392) ENCARREGAR a SIRESA (Solucions Integrals per als Residus, SA) la gestió de la 

secretaria del programa Barcelona + Sostenible, el servei de formació i comunicació de les 
campanyes informatives sobre la gestió de residus i la gestió del programa d’informació, 
sensibilització i atenció a l’usuari de les platges de Barcelona per als anys 2016 i 2017, amb 
subjecció a les condicions que s’estableixen en les prescripcions generals annexes que s’aproven, 
fins el 31 de desembre de 2017; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa plurianual per un import de 
2.301.174,97 euros, a favor de SIRESA (Solucions Integrals per als Residus S.A.), amb NIF 
A62439807, per fer front a les despeses derivades d’aquest encàrrec de gestió; APLICAR l’import 
quan a 1.102.679,93 euros i 1.198.495,04 euros, amb càrrec a la partida indicada en aquest mateix 
document del pressupost de la Gerència d’Ecologia Urbana dels anys 2016 i 2017 respectivament. 
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; i PUBLICAR el present encàrrec de gestió al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB) i a la Gaseta Municipal. 
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66.-   (20170004) APROVAR el conveni a subscriure amb l’Autoritat del Transport Metropolità, relatiu a la 

coordinació per a la redacció del projecte constructiu per a l’articulació de les xarxes Trambaix i 
Trambesòs i la implantació d’una xarxa tramviària unificada, 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; 
ESTABLIR que l’aprovació del conveni resta condicionada a l’aprovació i dotació del projecte 
d’inversions número P11616902 assignat a BIMSA, d’acord amb l’encàrrec aprovat per la Comissió 
de Govern en sessió del 16 de setembre de 2015; FACULTAR el gerent d’Ecologia Urbana per la 
formalització del conveni; DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
67.-   (16SD0189CO) APROVAR el protocol de col·laboració a subscriure entre la Generalitat de 

Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per a la gestió directa, mitjançant la delegació de 
competències, del port olímpic de la ciutat per part del govern municipal; FACULTAR la cinquena 
tinenta d’alcaldia per a la seva signatura. 

 
Districte de Ciutat Vella - Districte de l'Eixample - Districte de Sant Martí 

 
68.-   (10BC2016/089) APROVAR inicialment el Projecte executiu del carril bici al passeig de Pujades 

(entre el carrer Marina – avinguda Meridiana – carrer Comerç), i avinguda Meridiana (entre passeig 
Pujades – carrer Almogàvers) i cruïlla de l’avinguda Meridiana i el carrer Sancho d’Àvila als 
Districtes de Ciutat Vella, Eixample i  Sant Martí 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’1.181.462,57 euros el 21% d’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); SOTMETRE l’expedient a informació pública 
durant el termini de trenta dies hàbils mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà 
examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; i ACLARIR que durant aquest còmput no es 
tindran en compte els dies corresponents al mes d’agost. 

 
Districte de Gràcia 

 
69.-   (6BD 2016/025) APROVAR inicialment el Projecte de reurbanització del carrer de Luís Antúnez, 

entre la Via Augusta i la placeta de Sant Miquel, al Districte de Gràcia 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 552.104,74 euros, el 21% d’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 ACLARIR que durant aquest període no 
es tindran en compte els dies corresponents al mes d’agost. 

 
Districte de Sant Martí 

 
70.-   (10BD2015061) APROVAR definitivament el Projecte de reurbanització del carrer Xifré, des del 

carrer Rosselló fins al carrer Còrsega, al Districte de Sant Martí, 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 631.387,87 euros, el 21% de l’IVA 
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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; 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. 

 
b) Mocions 

 
ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 
M1.-  INFORMAR favorablement el document de les inversions de 21 de juliol de 2016. 
 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 

Districte de l'Eixample 
 
M2.-  (2BD 2016/069) APROVAR el Projecte executiu d'arranjament del carrer Villarroel entre Gran Via i 

carrer Provença i renovació de l'enllumenat, 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'1.376.318,13 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; 
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. 


