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Ref:CG 45/17 

 
 ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió ordinària de 21 de desembre de 

2017. 
 
 Aprovació de l'acta de la sessió de 14 de desembre de 2017. 
 
 Part decisòria 
 

a) Propostes d’acord 
 

ALCALDIA 
 
1.-  (20154310) MODIFICAR el contracte núm. 15004273 que té per objecte la prestació del servei 

de suport d’atenció telefònica integral per a trucades d’emergència al 092 i 080, les seves 
centraletes administratives, i gestió de segon nivell al Centre de gestió d’emergències i al telèfon 
d’atenció per molèsties d´habitatges d’ús turístic, d’acord amb les previsions del plec de 
prescripcions tècniques, i el foment de l’ocupació de persones amb dificultats particulars 
d’inserció laboral, per un import de 89.999,99 euros, IVA inclòs, a l’empara dels articles 106 i 219 
del Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, i la clàusula 20 del plec de clàusules administratives particulars, i d’acord 
amb els informes incorporats a l’expedient. El contracte va ser adjudicat, per un import de 
2.686.485,05 euros IVA inclòs, a Konecta BTO, SL amb NIF B62916077, per acord de la 
Comissió de Govern, de 4 de febrer de 2016, i va ser modificat el 28 de desembre de 2016 per 
un import de 53.329,00 euros, IVA inclòs. AMPLIAR l'autorització i la disposició de la despesa del 
contracte, a favor de l’esmentada empresa, per la quantitat indicada, de la qual 74.380,16 euros 
corresponen a l’import net i 15.619,83 euros, a l’IVA, al 21%, amb càrrec a la partida 0401 22719 
13211 del pressupost de 2017. FIXAR en 3.719,01 euros l'import del reajustament de la garantia 
definitiva i RETENIR-LO del preu del contracte atesa la declaració de l'adjudicatari d'acollir-se a 
aquesta modalitat de constitució de garantia. REQUERIR el contractista per tal que en el termini 
màxim de 10 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació d'aquesta resolució, 
comparegui el dia i hora que se li indiqui per FORMALITZAR la modificació del contracte. 

 
ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 
2.-  (1117/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Oriol López Padrosa (mat. 75889) 

entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional de TS Dret, 
amb destinació a la Direcció de Serveis de Llicències de la Gerència d'Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 3 (80.30.SJ.10) i l’activitat privada per compte 
propi d’advocat. No podrà ostentar, per sí mateix o mitjançant substitut, la representació i 
defensa d'interessos contraris als de la Corporació Municipal ni tampoc podrà assessorar, 
informar o desenvolupar les activitats pròpies de la professió en aquells assumptes o 
procediments en els que l'Ajuntament o els seus organismes hi tinguin relació. 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 
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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.-  (1168/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. German Moreno Pozo (mat. 

22156) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria 
professional de Sergent del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (SPEIS) (codi 
lloc: 60.50.PE.10), i adscrit al Parc de Llevant, de la Gerència de Seguretat i Prevenció i l’activitat 
pública com a professor a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una dedicació de 150 
hores en l’any 2017. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 
26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, 
article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions 
docents en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de 
formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de 
Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 
del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada segons la declaració d’interès públic de 
l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a l’activitat municipal. La present 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.-  (1180/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Albert Viñals Baulenas (mat. 

75923) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional de 
Tècnic Mitjà en Arquitectura, amb destinació al Departament d’Obres i Manteniment  del Districte 
Sarrià-Sant Gervasi, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 4  (80.40.OP.20), i dues activitats 
privades per compte propi, una d’assistència tècnica i monitoratge d’esdeveniments lúdics i una 
altra d’assistència tècnica a empresa d’arquitectura tècnica. Per tal d'evitar possibles 
coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada 
d’assistència tècnica a empresa d’arquitectura tècnica, qualsevol manifestació del mateix 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 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 al servei 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.-  (1218/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Elena Martín Martínez (mat. 

76527) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria professional 
de Tècnica Superior en Gestió, amb destinació al Departament de Foment de la Participació de 
Drets de la Ciutadania, Participació i Transparència, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 3 
(80.30.GA.30), i dues activitats privades per compte propi de producció cultural (esdeveniments) i 
lectura d'informes per l’editorial Anagrama. Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat 
pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada de producció cultural 
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(esdeveniments), qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona. La 
dedicació professional privada sumada de les dues activitats 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.-  (1243/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Xavier de Pedro Puente (mat. 

76113) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional de 
Tècnic Superior en Gestió, amb destinació a la Direcció de Serveis d’Atenció i Acollida a 
Immigrants de la Gerència de Drets de la Ciutadania, Participació i Transparència, on ocupa el 
lloc de treball de Tècnic 3 (80.30.GA.30), i l’activitat privada per compte propi de consultoria 
informàtica. 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. 

 
7.-  (1505/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Gemma Cisa Pàmies (mat. 

8100009) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina amb la categoria  
professional de Tècnic Mitjà d’Arquitectura, amb destinació a la Direcció d’Obres i Manteniment 
de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 4 
(80.40.OP.20) i una activitat privada per compte propi com a arquitecta tècnica. Per tal d’evitar 
possibles coincidències entre l’activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat 
privada d’arquitecta tècnica autònoma, qualsevol manifestació del mateix 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 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. 

 
8.-  (1484/17) APROVAR, de conformitat amb allò previst a l’article 35.3 de les Normes reguladores 

del funcionament dels Districtes, el calendari de sessions per a l'any 2018 dels Plenaris dels 
Consells de Districte: mesos de març, maig, juliol, octubre i desembre. 

 
9.-  (0002/18) RECTIFICAR, de conformitat amb el que preveu l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l’error material 
detectat en l’acord de la Comissió de Govern, de 26 d’octubre de 2017, en el sentit que allà on 
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diu textualment: “Excloure del Lot 1 del contracte que té per objecte el manteniment de sistemes i 
instal·lacions de seguretat, contra incendis, comunicacions i grups de pressió en els edificis 
adscrits als Districtes i gerències de l’Ajuntament de Barcelona pels anys 2018 i 2019, l’empresa 
Sevip&Cersa, SL en no haver presentat justificació de l’oferta que es considerava 
presumptament anormal o desproporcionada segons els límits previstos a la clàusula 9 del plec 
de clàusules administratives particulars que regeix la present licitació d’acord amb el procediment 
establert a l’article 152 del TRLCSP” digui “Excloure del Lot 1 del contracte que té per objecte el 
manteniment de sistemes i instal·lacions de seguretat, contra incendis, comunicacions i grups de 
pressió en els edificis adscrits als districtes i gerències de l’Ajuntament de Barcelona pels anys 
2018 i 2019, l’empresa Sevip&Cersa, SL en no haver presentat justificació suficient de l’oferta 
que es considerava presumptament anormal o desproporcionada segons els límits previstos a la 
clàusula 9 del plec de clàusules administratives particulars que regeix la present licitació d’acord 
amb el procediment establert a l’article 152 del TRLCSP.” 

 
10.-  (0023/18) INICIAR l'expedient per a la contractació de les obres de reforma de la planta tercera 

de la Casa Gran de l’Ajuntament de Barcelona (fase 2), concretament a l’ala de la plaça Sant 
Miquel i Pas de l’Ensenyança, amb núm. de contracte 17005804, mitjançant tramitació ordinària, 
amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de licitació d'1.342.493,25 
euros, IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules 
administratives particulars regulador del contracte, el projecte i la resta de documentació tècnica. 
CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació mitjançant procediment obert. 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 1.109.498,55 euros; tipus 
impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 232.994,70 euros; condicionada a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR-NE compte a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 
12.-  (2017/956) APROVAR de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei General de 

Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de las subvencions, la concessió, 
mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional a la Fundació Oxfam Intermón 
(G58236803), d’una subvenció de 100.000,00 euros per a la realització del projecte “Resposta 
humanitària de WASH en situació d´emergències per a la població de Batangafo, República 
Centreafricana” amb un cost total d’execució de 200.000,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en 
convocatòria pública per raons d’interès públic justificades en els informes que consten a 
l’expedient. AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER l'obligació de despesa, per import de 
100.000,00 euros, equivalents a un 50% de l´import total del projecte (200.000,00 euros)  a 
càrrec de la partida D/0701/48902/23291 per a l’any 2017. REQUERIR l’entitat beneficiària per 
tal que, en un termini no superior a tres mesos des de la finalització del projecte, justifiqui 
l'activitat aportant un compte justificatiu amb informe d'auditor d'acord amb l'article 10.3 de la 
normativa general reguladora de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona. 

 
13.-  (2017/957) APROVAR de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei General de 

Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de las subvencions, la concessió, 
mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional a la Fundació Save the Children 
(G79362497), d’una subvenció de 100.000,00 euros per a la realització del projecte “Resposta 
d'emergència en salut i nutrició per a nens i nenes vulnerables Rohingya i de comunitats 
autòctones, així com dels seus familiars, a Bangladesh” amb un cost total d’execució de 
250.000,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic 
justificades en els informes que consten a l’expedient. AUTORITZAR, DISPOSAR i 
RECONÈIXER l'obligació de despesa, per import de 100.000,00 euros, equivalents a un 40% de 
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l'import total del projecte (250.000,00 euros)  a càrrec de la partida D/0701/48902/23291 per a 
l’any 2017. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que, en un termini no superior a tres mesos 
des de la finalització del projecte, justifiqui l'activitat aportant un compte justificatiu amb informe 
d'auditor d'acord amb l'article 10.3 de la normativa general reguladora de subvencions de 
l'Ajuntament de Barcelona. 

 
14.-  (2017/958) APROVAR de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei General de 

Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de las subvencions, la concessió, 
mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional a la Fundació Acció contra el Hambre 
(G81164105), d’una subvenció de 100.000,00 euros per a la realització del projecte “Ajut 
d'emergència per a les poblacions vulnerables afectades pel conflicte a Aleppo, Siria” amb un 
cost total d’execució de 200.000,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per 
raons d’interès públic justificades en els informes que consten a l’expedient. AUTORITZAR, 
DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de despesa, per import de 100.000,00 euros, equivalents 
a un 50% de l´import total del projecte (200.000,00 euros) a càrrec de la partida D/0701/48902/ 
23291 per a l’any 2017. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que, en un termini no superior a 
tres mesos des de la finalització del projecte, justifiqui l'activitat aportant un compte justificatiu 
amb informe d'auditor d'acord amb l'article 10.3 de la normativa general reguladora de 
subvencions de l'Ajuntament de Barcelona. 

 
15.-  (2017/913) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació 

Institut Europeu d'Administració Pública – Barcelona (EIPA) pel projecte “Promocionar a Europa 
bones pràctiques de l'Ajuntament de Barcelona i del Teixit Associatiu i Empresarial 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 30.000,00 euros, que representa el 75,00% del 
projecte, que té un import de 40.000,00 euros. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un 
import de 30.000,00 euros, amb càrrec a la partida 48903/91223/0701 a favor de la Fundació 
Institut Europeu d'Administració Pública – Barcelona (EIPA) amb CIF N0031640F. REQUERIR 
les entitats beneficiàries per tal que en un termini no superior a tres mesos de la finalització del 
projecte presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, mitjançant la presentació de 
l'informe d'auditor, d'acord amb allò establert al pacte 5è del conveni. FACULTAR el Primer 
Tinent d'Alcaldia, Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni. 

 
16.-  (2017/970) APROVAR el conveni de col·laboració entre l´Ajuntament de Barcelona i la Fundació 

Catalunya Europa per al projecte “Iniciativa Metropolitana Internacional per la Sostenibilitat 
Social” que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter 
excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions de 
l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 75.000,00 euros, que representa el 34,09% del 
projecte, que té un import de 220.000,00 euros. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un 
import de 75.000,00 euros, distribuïts en 20.000,00 euros per a l’any 2017 i 55.000,00 euros per 
a l’any 2018, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient, amb càrrec a la partida 
48766/91223/0701 a favor de la Fundació Catalunya Europa amb CIF G64693914. REQUERIR 
les entitats beneficiàries per tal que en un termini no superior a tres mesos de la finalització del 
projecte presentin la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, mitjançant la presentació de 
l'informe d'auditor, d'acord amb allò establert al pacte 5è del conveni. FACULTAR el Primer 
Tinent d'Alcaldia, Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni. 
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17.-  (2017/971) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Unió 
General de Treballadors de Catalunya (UGT) pel projecte Indústria 4.0: “Reptes del món del 
treball a Barcelona i arreu” que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió 
directa i amb caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general 
reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 30.000,00 euros, 
que representa el 49.89% del projecte, que té un import de 60.126,36 euros. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa per un import de 30.000,00 euros, amb càrrec a la partida 
48903/91223/0701 a favor de la Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT) amb CIF 
G08496622. REQUERIR les entitats beneficiàries per tal que en un termini no superior a tres 
mesos de la finalització del projecte presentin la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, 
mitjançant la presentació de l'informe d'auditor, d'acord amb allò establert al pacte 5è del 
conveni. FACULTAR el Primer Tinent d'Alcaldia, Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la 
signatura del conveni. 

 
18.-  (2017/953) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, la Unió 

General de Treballadors de Catalunya i la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional 
de Catalunya, per al projecte “Plataforma Sindical Prioritària 2017”, 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, de 27 d’abril 
de 2011. AUTORITZAR la despesa per import de 350.000,00 euros, per a la “Plataforma Sindical 
Prioritària 2017”, a càrrec de les seves corresponents partides del pressupost de l'exercici 2017. 
DISPOSAR la despesa per import de 175.000,00 euros, per a la “Plataforma Sindical Prioritària 
2017”, a càrrec de la partida D/0701/48598/91221 del pressupost del 2017, a favor de la 
Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya. DISPOSAR la despesa per 
import de 175.000,00 euros, per a la “Plataforma Sindical Prioritària 2017”, a càrrec de la partida 
D/0701/48597/91221 del pressupost del 2017, a favor de la Unió General de Treballadors de 
Catalunya. REQUERIR les entitats beneficiaries per tal que, en un termini no superior a tres 
mesos de la finalització del projecte, presentin la justificació de l'aplicació dels fons 
rebuts.FACULTAR el Regidor de Presidència, Aigua i Energia, Im. Sr. Eloi Badia Casas, per a la 
signatura del conveni. 

 
19.-  (E.09.6031.17) ADQUIRIR, a títol de compravenda, a Llar Unió Catalonia, SCCL (NIF 

F63010896), els locals 1B, 2B i 1C situats a la carretera de Ribes núms. 85-97  (finca registral 
19291, 19292, 19311 del Registre de la Propietat núm. 2 de Barcelona). APROVAR com a preu 
de la compravenda l’import total de de 516.000,00 euros, més l’IVA (21%) que ascendeix a 
108.360,00 euros fent un total de 624.360,00 euros; AUTORITZAR, DISPOSAR i ABONAR la 
despesa amb càrrec a la corresponent partida pressupostària a favor de l’entitat propietària; 
FORMALITZAR la compravenda en escriptura pública, prèvia cancel·lació d’aquells gravàmens 
el manteniment dels quals suposin una càrrega econòmica per a la Corporació municipal; i 
INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat. 

 
20.-  (2017/850) MODIFICAR el punt segon de la clàusula tercera del conveni de col·laboració entre 

l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació Medcities i/o Medcites aprovat per Comissió de Govern, 
de 16 de novembre de 2017, fixant el següent redactat “L’Ajuntament manifesta la seva intenció 
de continuar donant suport a les activitats realitzades per Medcities durant l’exercici 2018. La 
concreció de les activitats  així com l’aportació a realitzar per part de l’Ajuntament  per l’exercici 
2018 es realitzarà mitjançant addenda al conveni en el sentit especificat a la clàusula setena del 
conveni”. 
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21.-  (2017/920) AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa total de 50.000 euros, desglossada en 
35.000,00 euros amb càrrec al pressupost municipal vigent, 10.000,00 euros amb càrrec al 
pressupost 2018 i 5.000,00 euros amb càrrec al pressupost 2019, condicionat en el cas dels dos 
darrers exercicis a l’existència de crèdit pressupostari suficient, quantitats aportades per 
l’Agència Europea de l’Espai (50%), l’Àrea Metropolitana de Barcelona (25%), la Diputació de 
Barcelona (12,50%) i el Consell Comarcal del Baix Llobregat (12,50%), per subvencionar 
l’execució del projecte que s’indica tot seguit. ATORGAR, a l’empara del que es preveu al 
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la 
Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Universitat Politècnica de 
Catalunya, Caixa Capital Risc i la Fundació Parc UPC per a la presentació de la candidatura per 
acollir un Bussines Incubation Center de l’Agència Europea de l’Espai (ESA BIC) i el 
desenvolupament de les tasques en el marc del ESA BIC Barcelona formalitzat en data 3 d’abril 
del 2013, una subvenció, mitjançant concessió  directa i amb caràcter excepcional, a E-Stratos 
Geosystems SL, amb NIF B-66951690, per un import de 50.000,00 euros, amb el desglossament 
i amb càrrec als pressupostos abans esmentats, per a la realització d’un projecte, que ha superat 
satisfactòriament l’avaluació tècnica del programa ESA BIC Barcelona, anomenat “E-Stratos”, 
amb un cost total d’execució de 137.000  euros, d’acord amb els articles 22.2.c) i 28, ambdós de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l’article 6.2 de la normativa 
general de subvencions. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública donada la 
excepcionalitat que concorre en el projecte. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que faciliti 
tota la informació que demani l’Ajuntament, i en el termini màxim de 6 mesos a comptar des del 
pagament de la subvenció, presenti la justificació dels fons rebuts, així com el balanç econòmic i 
la memòria de funcionament de l’activitat subvencionada. DONAR compte d’aquest acord a la 
Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

22.-  (2017/921) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa total de 50.000,00 euros, desglossada en 
35.000,00 euros amb càrrec al pressupost municipal vigent, 10.000,00 euros amb càrrec al 
pressupost 2018 i 5.000,00 euros amb càrrec al pressupost 2019, condicionat en el cas dels dos 
darrers exercicis a l'existència de crèdit pressupostari adequat i suficient, per subvencionar 
l’execució del projecte que s’indica tot seguit. ATORGAR , a l’empara del que es preveu al 
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la 
Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Universitat Politècnica de 
Catalunya, Caixa Capital Risc i la Fundació Parc UPC per a la presentació de la candidatura per 
acollir un Bussines Incubation Center de l’Agència Europea de l’Espai (ESA BIC) i el 
desenvolupament de les tasques en el marc del ESA BIC, formalitzat el 3 d’abril de 2013, una 
subvenció, mitjançant concessió  directa i amb caràcter excepcional, a Imotion Retail, SL, amb 
NIF B-66621327, per un import de 50.000,00 euros, amb el desglossament i amb càrrec als 
pressupostos abans esmentats, per a la realització d’un projecte anomenat “Imotion Analytics”, 
amb un cost total d’execució de 266.600,00 euros, d’acord amb els articles 22.2.c) i 28, ambdós 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l’article 6.2 de la normativa 
general de subvencions. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública donada la 
excepcionalitat que concorre en el projecte. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que faciliti 
tota la informació que demani l’Ajuntament, i que en el termini màxim de 6 mesos a comptar des 
del pagament de la subvenció presenti la justificació dels fons rebuts, així com el balanç 
econòmic i la memòria de funcionament de l’activitat subvencionada. DONAR-NE compte a la 
Comissió d'Economia i Hisenda. 

 
23.-  (2017/939) APROVAR l’Acord entre l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa SAU SPM i la 

Universitat de Barcelona per a la ubicació a l’equipament municipal Can Jaumandreu d’un espai 
de referència per a la innovació socioeconòmica i el canvi en la cultura de l’emprenedoria a la 
ciutat que contribueixi al desenvolupament de la Plataforma Cultural de la Universitat de 
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Barcelona, titular, per acord de la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de 
Barcelona, de 19 de novembre de 2014, d’un dret real de superfície respecte l’equipament indicat 
per al desenvolupament d’aquesta finalitat. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 
620.000,00 euros a favor de la Universitat de Barcelona, a càrrec del pressupost 2017 de la 
Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local, com a aportació econòmica de 
l’Ajuntament de Barcelona, en la seva condició de propietària de l’edifici, per a l’adequació dels 
espais per al seu correcte funcionament per a l’assoliment de les finalitats d’aquest acord. 
FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia, Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados per a la signatura del 
present Acord. 

 
24.-  (2017/979) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació 

per a l’impuls de l’economia cooperativa i comunitària de Sants-Montjuïc, amb CIF G-66622002, 
per a la realització del Projecte Obrim Coòpolis, que pretén generar un espai de treball i de 
coordinació estable que permeti reforçar i intensificar les activitats o accions que es realitzin en 
matèria d’economia cooperativa i comunitària i 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 76.984,97 
euros; DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic justificades 
en l’informe que consta a l’expedient; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 76.984,97 euros 
amb càrrec a la partida corresponent de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament 
Local, desglossat en l’import de 26.984,97 euros l’any 2017 i l’import de 50.000,00 euros l’any 
2018 condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en aquesta anualitat; REQUERIR 
l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a tres mesos, a comptar des de la 
finalització de l’activitat subvencionada, presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts; 
FACULTAR el Comissionat d’Economia Social i Desenvolupament Local i Consum, Sr. Álvaro 
Porro González, per a la signatura del conveni. 

 
25.-  (2017/980) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l’Olivera 

SCCL per al Projecte de Reforma de la Masia Can Calopa de Dalt Fase 2 – Part 2, dirigida a la 
realització de les obres que restarien pendents per a la l’inici de l’activitat enoturística, utilització i 
posada en marxa dels cossos que envolten l’era destinats a magatzem, agrobotiga i sanitaris i 
que suposen finalitzar la Fase 2 amb l’objectiu de generar més llocs de treball i poder ampliar el 
centre especial de treball, 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 118.375,37 euros; 
DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en 
l’expedient; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 118.375,37 euros a favor de l’Olivera 
SCCL amb càrrec al Pressupost de 2017; REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el 
termini màxim de 3 mesos, a comptar des de la finalització de l'activitat realitzada, presenti la 
justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb les previsions del conveni; 
FACULTAR el Comissionat d’Economia Social i Desenvolupament Local i Consum, Sr. Álvaro 
Porro González, per a la signatura del conveni. 

 
ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 

26.-  (20170531) APROVAR l'encomana de gestió al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, pel 
desenvolupament del programa de continuïtat d'atenció psicològica als antics afiliats a la mútua 
PAMEM (CAPAP). AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa d'11.002,30 euros amb càrrec a la 
partida 0201 41099 31112 del pressupost municipal de 2017, a favor de Consorci Mar Parc de 
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Salut de Barcelona, amb CIF núm. S0800471E, per a l’encomana de gestió abans indicada. 
FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Tinent d’Alcaldia de Drets Socials, per a la signatura 
de l’encomana, així com la de tots aquells documents que se’n derivin. 

 
27.-  (20130016) PRORROGAR de mutu acord i de conformitat amb el pacte sisè fins al 31 de 

desembre de 2018, el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i el Patronat Municipal de 
l’Habitatge de Barcelona, amb NIF P-5801915-I signat el 28 de febrer 2013 i prorrogat el 23 de 
desembre de 2016 per a la cessió temporal de 34 habitatges del Patronat Municipal  de 
l’Habitatge de Barcelona a favor de l’Ajuntament de Barcelona destinats a la xarxa Municipal 
d’Habitatges d’Inclusió i a la creació d’un “Centre d’Allotjament Familiar Temporal” d’acord amb 
l’informe del Departament d’Atenció a  Persones Vulnerables de la Direcció de Serveis 
d’Intervenció Social, de 10 de novembre de 2017. AUTORITZAR i DISPOSAR a favor del 
Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, amb CIF P-5801915-I, la despesa de 190.347,90 
euros, a càrrec de la partida 0201 20200 23145 dels pressupostos de 2018, condicionada a 
l’existència de crèdit adequat i suficient, si bé de conformitat amb l’aplicació del pacte quart del 
referit conveni l’import pot ésser modificat. FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Regidora 
de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentada pròrroga, així 
com la de tots aquells documents que se’n derivin. 

 
28.-  (20140090) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte que té per objecte 

la gestió del Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB), durant el termini 
comprès entre l’1 de gener de 2018 i el 30 de juny de 2018, adjudicat el 26 de novembre de 2014 
a Progess, Projectes i Gestió de Serveis Socials, 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 (TRLCSP), per un import 
d'1.491.075,02 euros, IVA inclòs al tipus impositiu del 10%. APROVAR la revisió de preus de 
l’esmentat contracte, d’acord amb la clàusula 17 del Plec de clàusules administratives particulars, 
que comporta un increment de 3.226,81 euros, IVA inclòs al tipus impositiu del 10%. APROVAR, 
per motiu d’interès públic, a l’empara dels articles 105 i 106 del TRLCSP i la clàusula 20.2.1) del 
Plec de clàusules administratives particulars, la modificació del referit contracte, de conformitat 
amb les motivacions de l’informe emès per la Direcció del Servei d’Urgències i Emergències 
Socials, de 30 de novembre de 2017, en el sentit de prestar el servei en d’altres municipis de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona de conformitat amb el pacte 4t del Conveni marc de 
col·laboració subscrit amb l’Àrea el 24 de febrer de 2015, per a la mateixa durada que la pròrroga 
i per un import de 203.473,83 euros, IVA inclòs al tipus impositiu del 10%, que suposa un 
increment del 8,12% de l’import total d’adjudicació del contracte incloses les pròrrogues. 
AMPLIAR l’autorització i disposició de la despesa, a favor de Progess, Projectes i Gestió de 
Serveis Socials, SL, amb NIF núm. B59960526, del precitat contracte per un import 
d'1.697.775,66 euros, IVA inclòs, amb càrrec al Pressupost i Partida indicats en el document 
comptable, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. REQUERIR l’adjudicatari per 
tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d’aquesta notificació, 
reajusti  la garantia definitiva per un import de 9.248,86 euros; i COMPAREGUI per formalitzar la 
modificació del contracte a les dependències del Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de 
Drets Socials (pg. de Sant Joan núm. 75 9è). 

 
29.- (20160195) PRORROGAR el conveni de gestió cívica del Centre de Recursos per a les 

Associacions Juvenils (CRAJ) a formalitzar amb el Consell de la Joventut de Barcelona, amb CIF 
V-08825804, i pel termini comprès entre els dies 1 de de gener de 2018 i 31 de desembre de 
2018. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa màxima de 160.000,00 euros amb càrrec de la 
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partida 0201 48903 23222, corresponent als pressupostos de l’any 2018, condicionats a 
l’existència de crèdit adequat i suficient. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal presenti la 
justificació de l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb allò que preveu l’acord de gestió 
cívica. FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Tinent d’Alcaldia i regidora de Drets Socials 
de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat conveni de gestió cívica, així com 
la de tots aquells documents que se’n derivin. 

 
30.-  (20160582) APROVAR l’Annex econòmic de 2017 al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 

de Barcelona i el Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona que té per objecte la gestió del 
Fons de lloguer social, signat el 30 de desembre de 2016. AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor 
del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, amb NIF núm. P-5801915-I, la despesa de 
2.600.000,00 euros amb càrrec a la partida 0201 44320 23145 del pressupost de despeses de 
2017 per a finançar les obligacions derivades d’aquest conveni en l’esmentat exercici. 
FACULTAR el Gerent de l’Àrea de Drets Socials per a la signatura de l’esmentat Annex així com 
la de tots aquells documents que se’n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

 
31.-  (20170469) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Bancària Caixa 

d’Estalvis i Pensions de Barcelona en l’àmbit de la gent gran amb la finalitat de contribuir a la 
realització del projecte per al desenvolupament d’activitats i projectes d’envelliment actiu i 
saludable als casals de Gent Gran de l’Ajuntament de Barcelona, amb una vigència fins al 31 de 
desembre de 2019. FACULTAR la Ima. Sra, Laia Ortiz Castellví, Segona Tinenta d’Alcaldia i 
Regidora de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat 
Conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin. DONAR-NE compte a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
32.-  (20170497) APROVAR el conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de Barcelona i 

el Consorci de Fira Internacional de Barcelona per a la realització del projecte del Saló “La ciutat 
dels somnis – Festival de la Infància 2017” 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; AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa per un import de 140.000,00 euros, amb càrrec a la partida 0201 23213 
48903 del Departament de Promoció a la Infància de la Direcció d’Infància, Joventut i Gent Gran 
a favor del Consorci de Fira Internacional de Barcelona, amb NIF Q-0873006-A, per fer front a 
les despeses derivades del conveni; FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz i Castellví, Regidora de 
l’Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat Conveni, 
així com la de tots aquells documents que se’n derivin. 

 
33.-  (20170503) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Barcelona Beta 

Brain Research Center, amb NIF núm. G6589401, per a l’execució del projecte 
“Desenvolupament del programa ALFA cognició” 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 100.000,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons 
d’interès públic justificades a l’informe que consta a l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR, a 
favor de la Fundació Barcelona Beta Brain  Research Center, amb NIF núm. G65895401, la 
despesa de 100.000,00 euros a càrrec del pressupost de 2017, amb la distribució següent: 
50.000,00 euros a càrrec de la partida 0201 48903 31111 de la Gerència de Drets Socials i 
50.000,00 euros a càrrec de la partida 0301 48903 43333 de la Gerència d’Empresa, Cultura i 
Innovació, que equival al 50% del cost total del projecte, que és de 200.005,00 euros. 
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REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior als tres mesos, a comptar 
des del 31 de desembre de 2017, presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts de 
conformitat amb el pacte setè del conveni. FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Segona 
Tinent d’Alcaldia i Regidora de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, per a la 
signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin. 

 
34.-  (20170544) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Creu Roja, amb NIF 

Q2866001G, per a l’execució del projecte “Programes de voluntariat per a la promoció de la salut 
per a persones en situació de fragilitat a Barcelona per als anys 2017-2018”, amb la finalitat de 
desenvolupar accions de promoció de la salut a través de la prevenció i l’educació a la ciutadania 
i, en especial, actuant amb les persones que es troben en situació de major vulnerabilitat, 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 180.000,00 euros. 
DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic justificades l’ 
informe que consta a l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de Creu Roja, amb NIF 
Q2866001G, la despesa total de 180.000,00 euros dels quals 90.000,00 euros per l’any 2017 i de 
90.000,00 euros per l’any 2018, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient, amb 
càrrec al pressupost de  2016, equivalent 77,07% del cost total del projecte (233.563,49 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. Laia Ortiz Castellví, Tinenta 
d'alcaldia i Regidora de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de 
l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin. 

 
35.-  (20170554) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Escola Gregal SCCL, amb 

NIF núm. F-08704041, per a l’execució del projecte “Menjador Solidari Gregal”, 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 60.000,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en 
convocatòria pública per raons d’interès públic justificades a l’informe que consta a l’expedient. 
AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor d’Escola Gregal, amb NIF núm. F-08704041, la despesa de 
60.000,00 euros a càrrec de la partida 0201 48903 23144 del pressupost de 2017, equivalent al 
53,31 % del cost total del projecte, que és de 112.542,00 euros. REQUERIR l’entitat beneficiària 
per tal que en un termini no superior als tres mesos, a comptar des del 31 de desembre de 2017, 
presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts de conformitat amb el pacte setè del 
conveni. FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Segona Tinenta d’Alcaldia i Regidora de 
l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat Conveni, 
així com la de tots aquells documents que se’n derivin. 

 
36.-  (20170566) APROVAR les modificacions del protocol relatiu a la Campanya d’Activitats de 

Vacances per a Infants i Adolescents 2015-2018, aprovat per acord de la Comissió de Govern, 
de 17 de desembre de 2014, i publicat al BOP, el 9 de gener de 2015, les quals figuren en 
document adjunt que forma part del present decret. APROVAR els annexos 1 i 2 corresponents a 
l’any 2018, els quals s’acompanyen i formen part del present acord. CONVOCAR les entitats que 
organitzen i ofereixen aquestes activitats per a l’adhesió a aquest Protocol. PUBLICAR 
íntegrament el protocol amb les modificacions que s’aproven juntament amb els annexos 1 i 2 en 
el Butlletí Oficial de la Província (BOPB). FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Tinenta 
d’Alcaldia i regidora de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de tots 
aquells documents que es derivin del present expedient. 
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ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 
37.-  (1471/17) APROVAR el canvi de nom de la sala de govern “Sala Annexa Lluis Companys” pel 

nom “Sala Guinovart”, d’acord amb l’informe de la Tercera Tinència, d’11 de desembre de 2017. 
PUBLICAR-HO a la Gaseta Municipal. 

 
38.-  (0008/18) INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis de gestió del Programa Noves 

Famílies: Acompanyament al Reagrupament Familiar per a persones estrangeres, amb núm. de 
contracte 17004693, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i 
amb un pressupost total de licitació d'1.441.185,52 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 indicades en aquest 
document  dels pressupostos  dels anys 2018, 2019 i 2020 amb el següent desglossament: 
pressupost net 1.310.168,67 euros; tipus impositiu del 10% d'IVA, i import de l'IVA de 131.016,85 
euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
corresponent/s. 

 
39.-  (18-00070) APROVAR i CONVOCAR  l’atorgament dels XXXII Premis 8 de març – Maria Aurèlia 

Capmany, “Desvestint el gènere: estètica i representació cultural del gènere”, d'acord amb les 
Bases generals aprovades per la Comissió de govern en sessió d’11 d’octubre de 2017, i 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el 27 de novembre de 2017; 
ESTABLIR un termini de presentació de sol·licituds que s'iniciarà el dia següent al de la 
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzarà el 26 de 
gener de 2018. AUTORITZAR la despesa de 18.000,00 euros amb càrrec a la partida 0801-
48101-23241 del pressupost de 2018, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient; 
PUBLICAR-LA al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament 
de Barcelona i a la Gaseta Municipal. 

 
40.-  (0061/18) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 

l’Ajuntament de Barcelona per definir les condicions i responsabilitats que es deriven de la 
prestació conjunta entre totes dues institucions, de serveis d’informació i atenció ciutadana a 
través de canals telefònics, presencials i telemàtics. FACULTAR l’Im. Sr. Jaume Asens Llodrà, 
Tercer Tinent d’Alcaldia de Drets de la Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència per la 
signatura de l’esmentat conveni. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 
Districte de l'Eixample 

 
41.-  (20169203) APROVAR la pròrroga de la concessió, número  15C00024, que té per objecte  la 

Gestió i explotació CC Sagrada Família i casal infantil del Districte de l'Eixample, des de l’1 de 
gener del 2018 al 31 de desembre de 2018, per un import de 375.100,10 euros, d'acord amb 
l’article 23.2 del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), i la clàusula 3a del plec de clàusules 
administratives particulars, on es preveu la pròrroga de la concessió. AUTORIZAR i DISPOSAR 
l’import de 375.100,10 euros, a favor de Serveis a les persones Encís, SCCL, NIF F60137411, 
adjudicatària del contracte, amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix 
document, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
corresponents. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils 
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següents a la recepció d'aquesta notificació, comparegui per formalitzar la pròrroga del contracte 
a les dependències Departament de Recursos Interns del Districte. 

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 
42.-  (20189201) INICIAR l'expedient per a la contractació de “La gestió de serveis d’infància-

ludoteques del Districte de Sants-Montjuïc, amb objectius d’eficiència social”, amb núm. de 
contracte 17004900, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i 
amb un pressupost total de licitació d'1.058.136,79 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 961.942,54 euros; tipus impositiu del 10% d'IVA, i import de l'IVA de 96.194,25 
euros; 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 Presidència, Drets de Ciutadania, Participació 
i Seguretat i Prevenció. 

 
Districte d'Horta-Guinardó 

 
43.-  (219/2017) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i FC 

Martinenc de Barcelona, amb NIF G08936486, per a la realització del Cross urbà 3 Turons 2017-
2019, 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 42.000,00 euros; FACULTAR la Ima. Sra. Mercedes 
Vida Lago, Regidora del Districte d'Horta-Guinardó per a la signatura del Conveni; AUTORITZAR 
i DISPOSAR la despesa per un import de 42.000,00 euros amb càrrec al/s pressupost/os i 
partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de FC Martinenc de Barcelona, amb NIF 
G08936486, per a la realització del Cross urbà 3 Turons 2017-2019, condicionat a l'existència de 
crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades d'aquest Conveni en els exercicis 
successius; REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a partir 
del pagament de la subvenció, presenti el balanç econòmic, la memòria de funcionament i 
justificació dels fons rebuts. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 
Districte de Nou Barris 

 
44.-  (17SJ0034) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, Districte de 

Nou Barris, l'Associació El Torrent de la Zona Nord, NIF G63848352 i la Fundació bancària Caixa 
d'Estalvis i Pensions de Barcelona (d'ara endavant, Fundació Bancària "la Caixa"), per al 
desenvolupament del Projecte d'intervenció comunitària intercultural a la Zona Nord de Nou 
Barris, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció, mitjançant concessió directa i amb 
caràcter excepcional. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 36.000,00 euros, 
amb càrrec a la partida 48903-15361-0608 del pressupost per l'any 2017, a favor de l'Associació 
El Torrent de la Zona Nord, amb NIF G63848352, per subvencionar l'execució del projecte 
esmentat. ATORGAR la subvenció per un import de 36.000,00 euros, a càrrec del pressupost per 
l'any 2017, equivalent al 44,44% del cost total del projecte (81.000,00 euros), i una durada d'1 
any, a l'Associació El Torrent de la Zona Nord, NIF G63848352, de conformitat amb els articles 
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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, aprovada pel 
Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública 
donada l'excepcionalitat que concorre en el projecte. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, 
en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la data de finalització del projecte 
subvencionat, presenti el balanç econòmic, la memòria de funcionament i justificació dels fons 
rebuts. FACULTAR per a la signatura de l'esmentat conveni l'Ima. Sra. Janet Sanz Cid, Regidora 
del Districte de Nou Barris. 

 
Districte de Sant Andreu 

 
45.-  (09-CONV-528.1/17) APROVAR la primera pròrroga del Conveni de gestió cívica entre 

l’Ajuntament de Barcelona – Districte de Sant Andreu – i l’Associació Veïnal Sant Andreu Sud, 
amb NIF G58460338, per a la gestió de l’equipament del casal de barri de Can Portabella, i 
l’atorgament d’una subvenció mitjançant concessió directa, per al desenvolupament del projecte 
de gestió cívica del Casal de Can Portabella, des de l’1 de febrer al 31 de desembre de 2018, de 
conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i 6.1.a) de la Normativa general reguladora de les subvencions de l’Ajuntament. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la quantitat de 68.750,00 euros, en concepte de subvenció màxima, 
a favor de l’entitat esmentada, amb càrrec a la partida i programa corresponent del pressupost 
del Districte per a l’exercici 2018, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortizi Castellví, regidora del Districte de Sant Andreu, per a la 
formalització de la pròrroga, així com la de tots aquells actes que se’n derivin; REQUERIR 
l’entitat beneficiària per tal que, en el termini i en la forma indicats en el text del conveni de 
col·laboració, presenti la documentació justificativa dels fons rebuts. 

 
46.-  (09-CONV-532.1/17) APROVAR l’addenda d’ampliació al conveni entre l’Ajuntament de 

Barcelona – Districte de Sant Andreu i l'entitat Associació Club Lleuresport, amb NIF G60320132  
que té per objecte l'atorgament d’una subvenció per a l’ampliació de l’execució del projecte 
Sinèrgics de Baró de Viver. ATORGAR una subvenció extraordinària mitjançant concessió 
directa a l'entitat Associació Club Lleuresport, amb NIF G60320132, per un import de 40.000,00 
euros, d’acord amb l’establert als articles 22.2.c) i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, i l'art. 6.2 de la normativa general de subvencions de 
l’Ajuntament; AUTORITZAR i DISPOSAR i RECONÈIXER l’obligació de la despesa de 40.000,00 
euros amb càrrec a la partida o partides corresponents del pressupost, per subvencionar 
l’ampliació de l'execució del projecte Sinèrgics de Baró de Viver; FACULTAR per a la seva 
signatura la regidora del Districte de Sant Andreu, Ima. Sra. Laia Ortiz i Castellví, així com la de 
tots els actes que se’n derivin; REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que faciliti tota la 
informació que demani l'Ajuntament, i que procedeixi a la justificació de la subvenció rebuda en 
els termes establerts en el conveni esmentat. 

 
47.-  (09-CONV-570/17) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, 

Districte de Sant Andreu, i l’Associació Photosagrera, per a la realització del concurs fotogràfic 
“Festa Major de la Sagrera”; FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz i Castellví, 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; DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció. 
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Districte de Sant Martí 
 
48.-  (40302017) ADJUDICAR la gestió cívica del Casal de Barri Diagonal Mar a l'Associació de Veïns 

Diagonal Mar, amb NIF G58558479, en haver obtingut la millor puntuació d'acord amb els criteris 
de valoració establerts a les bases reguladores de l'adjudicació de la gestió cívica, i APROVAR 
el projecte de gestió presentat, amb la proposta de preus comunicats pel desenvolupament de 
tallers i activitats. DISPOSAR la despesa a favor de l'Associació de Veïns Diagonal Mar, amb 
NIF G58558479, en concepte de subvenció prevista a la Base Quarta de les bases reguladores 
de l'adjudicació de la gestió cívica per un import de 30.000,00 euros per l'any 2018 i 30.000,00 
euros per l'any 2019 amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix 
document, condicionats a l'existència de crèdit adequat i suficient. REQUERIR l'entitat gestora 
que, en el termini de 5 dies hàbils, comparegui a les dependències municipals per a la signatura 
del conveni de formalització de la gestió cívica. REQUERIR l'entitat beneficiària perquè, en el 
termini màxim de 3 mesos a partir de la data de finalització de l'activitat, presenti justificació amb 
un compte justificatiu que haurà d'incloure memòria d'actuació i memòria justificativa del cost 
total del projecte. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció. 

 
49.-  (40012018) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona – Districte de 

Sant Martí i la Federació d’Entitats del Clot - Camp de l’Arpa, amb NIF G58293150, per a la 
gestió cívica del Casal de barri Antoni Miró Peris, d'acord amb el projecte de gestió presentat i 
amb la proposta de preus comunicats pel desenvolupament de tallers i activitats. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa en concepte de subvenció per un import de 30.000,00 euros per a l'any 
2018 i 30.000,00 euros per a l'any 2019, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en 
aquest mateix document, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient a favor de la 
Federació d’Entitats del Clot - Camp de l’Arpa, amb DNI/NIF G58293150, per al 
desenvolupament del projecte de gestió del casal de barri Antoni Miró Peris. REQUERIR l'entitat 
gestora que, en el termini de 5 dies hàbils, comparegui a les dependències municipals per a la 
signatura del conveni de formalització de la gestió cívica. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal 
que, en el termini màxim de 3 mesos de la data de finalització de l'activitat, presenti un compte 
justificatiu que haurà d'incloure la memòria d'actuació i memòria justificativa del cost total del 
projecte. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció. 

 
50.-  (40022018) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona – Districte de 

Sant Martí i la Federació Coordinadora d’Entitats del Poblenou, amb NIF V59346866, per a la 
gestió cívica del Casal de barri Poblenou, d'acord amb el projecte de gestió presentat i amb la 
proposta de preus comunicats pel desenvolupament de tallers i activitats. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa en concepte de subvenció per un import de 35.000,00 euros per a l’any 
2018 i 35.000,00 euros per a l’any 2019, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en 
aquest mateix document, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient, a favor de la 
Federació Coordinadora d’Entitats del Poblenou, amb DNI/NIF V59346886, per al 
desenvolupament del projecte de gestió del casal de barri Poblenou. REQUERIR l'entitat gestora 
que, en el termini de 5 dies hàbils, comparegui a les dependències municipals per a la signatura 
del conveni de formalització de la gestió cívica. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el 
termini màxim de 3 mesos de la data de finalització de l'activitat, presenti un compte justificatiu 
que haurà d'incloure la memòria d'actuació i memòria justificativa del cost total del projecte. 
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51.-  (40032018) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona – Districte de 
Sant Martí i la Taula Eix Pere IV, amb NIF G67034801, per a la gestió cívica del Casal de barri 
Ca l’Isidret, d'acord amb el projecte de gestió presentat i amb la proposta de preus comunicats 
pel desenvolupament de tallers i activitats. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa en concepte 
de subvenció per un import de 35.000,00 euros per a l’any 2018 i 35.000,00 euros per a l’any 
2019, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, condicionat 
a l’existència de crèdit adequat i suficient, a favor de la Taula Eix Pere IV, amb DNI/NIF 
G67034801, per al desenvolupament del projecte de gestió del casal de barri Ca l’Isidret. 
REQUERIR l'entitat gestora per tal que, en el termini de 5 dies hàbils, comparegui a les 
dependències municipals per a la signatura del conveni de formalització de la gestió cívica. 
REQUERIR l'entitat beneficiària que, en el termini màxim de 3 mesos de la data de finalització de 
l'activitat, presenti un compte justificatiu que haurà d'incloure la memòria d'actuació i memòria 
justificativa del cost total del projecte. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
52.-  (20160229) ATORGAR una subvenció a Progat Catalunya, amb NIF G61647236, mitjançant 

concessió directa i amb caràcter excepcional de conformitat amb els articles 22.2 c) i 28.1 de la 
Llei 3/8/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 de la Normativa general 
reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona aprovada pel Consell Plenari de 17 
de desembre de 2010, per un import de 61.000,00 euros, per al desenvolupament de tasques de 
control de colònies de gats mitjançant l’esterilització en els Districtes de l’Eixample, de Sants-
Montjuïc, d’Horta-Guinardó i de Sant Martí i la muntanya de Montjuïc; APROVAR la pròrroga del 
conveni on s'articula aquesta subvenció 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; AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa per import de 61.000,00 euros, a favor de Progat Catalunya, amb NIF 
G61647236, per fer front a l’esmentat Conveni, amb càrrec a la partida indicada corresponent del 
Pressupost de la Gerència d’Ecologia Urbana de l’any 2018. La consignació queda subordinada 
al crèdit que per cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, d’acord amb l’art. 174 del 
RDL 2/2004, de 5 de març, regulador de les Hisendes Locals; i REQUERIR l'entitat beneficiària 
per tal que presenti el compte justificatiu dels fons rebuts de conformitat amb la clàusula 
cinquena del Conveni i d’acord amb la normativa vigent. 

 
53.-  (20160230) ATORGAR una subvenció a Plataforma Gatera Ja, amb NIF G64784499, mitjançant 

concessió directa i amb caràcter excepcional de conformitat amb els articles 22.2 c) i 28.1 de la 
Llei 3/8/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 de la Normativa general 
reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona aprovada pel Consell Plenari de 17 
de desembre de 2010, per un import de 59.000,00 euros, per al desenvolupament de tasques de 
control de colònies de gats mitjançant l’esterilització en els Districtes de Ciutat Vella (incloses les 
intervencions al Parc de la Ciutadella), de Gràcia, de Nou Barris i de Sant Andreu; APROVAR la 
pròrroga del conveni on s'articula aquesta subvenció 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; 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per import de 59.000,00 euros, a favor de Plataforma 
Gatera Ja, amb NIF G64784499, per fer front a l’esmentat Conveni, amb càrrec a la partida 
indicada corresponent del Pressupost de la Gerència d’Ecologia Urbana de l’any 2018. La 
consignació queda subordinada al crèdit que per cada exercici autoritzin els respectius 
pressupostos, d’acord amb l’art. 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, regulador de les Hisendes 
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Locals; i REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que presenti el compte justificatiu dels fons 
rebuts de conformitat amb la clàusula cinquena del Conveni i d’acord amb la normativa vigent. 

 
54.-  (20180016) INICIAR l’expedient per a la contractació de les obres d’implantació de les 

escomeses i comptadors de la xarxa de semàfors i instal·lacions d’enllaç per a les futures 
estacions d’E-Bicing 2017. Fase I, amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de 
contracte 17006433, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i 
amb un pressupost total de licitació de 3.978.796,28 euros, IVA inclòs, distribuït en els següents 
lots: Lot núm. 1, 45 actuacions (27 al Districte de Ciutat Vella i 18 al Districte de les Corts), per un 
import d'1.035.823,73 euros IVA inclòs; Lot núm. 2, 52 actuacions (52 al Districte de l’Eixample), 
per un import d'1.100.938,88 euros IVA inclòs; Lot núm. 3, 47 actuacions (16 al Districte de 
Sants-Montjuïc, 5 al Districte de Gràcia, 3 al Districte d’Horta-Guinardó, 6 al Districte de Nou 
Barris i 17 al Districte de Sant Andreu), per un import de 958.814,38 euros IVA inclòs; Lot núm. 4, 
41 actuacions (10 al Districte de Sarrià-Sant Gervasi i 31 al Districte de Sant Martí), per un import 
de 883.219,29 euros IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de 
clàusules administratives particulars, el pressupost, les especificacions tècniques reguladores del 
contracte i el projecte d’obres; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR 
l’esmentada quantitat amb càrrec a la partida i al pressupost que s’indiquen en aquest mateix 
document amb el següent desglossament: pressupost net 3.288.261,39 euros; tipus impositiu del 
21% d’IVA, i import de l’IVA de 690.534,89 euros; condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en el pressupost posterior a l’actual; DECLARAR la improcedència de la revisió de 
preus a l’empara de l’article 89 de la TRLCSP. 

 
55.-  (17SD0330CO) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Societat Catalana 

d’Educació Ambiental (SCEA), Opcions de Consum Responsable SCCL, Espai Ambiental SCCL, 
Fundació Privada Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable, Col·legi 
d’Ambientòlegs de Catalunya, Associació de Turisme Sostenible Ethnic, Fundació Ciència en 
Societat, Espai Tres-Territori i Responsabilitat Social, Naturalwalks, Raons Públiques SCCL, per 
la col·laboració en el desenvolupament del Mapa de Barcelona més sostenible durant el període 
2017-2018. FACULTAR la quarta tinenta d’Alcaldia per a la seva signatura. 

 
Districte de l'Eixample 

 
56.-  (2BD 2015/104) APROVAR definitivament el Projecte de reurbanització de la superfície que 

ocuparà el nou parc de neteja i la que ocupa actualment la caserna provisional de Bombers al 
Parc Joan Miró, 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 de 3.679.011,69 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), en un dels diaris de més circulació 
de Catalunya, a la Gaseta municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i ENCARREGAR a la 
societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 
57.-  (2017 SD 0391 CO) DEIXAR sense efecte l’acord de la Comissió de Govern municipal adoptat 

en sessió de 30 de novembre de 2017 (núm. Resolució CG 17/43 PR/85) mitjançat el qual es va 
aprovar el Conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la societat Villarroel 235, SA, la Comissió 
de Veïns Pro Illa Verda i el Sr. Jesús Bolinaga Dubà, la Sra. Pilar Riberayga Cebrián, el Sr. 
Viriato García Martínez, la Sra. Maria de la Soledad Bolós Mon, la Sra. Maria Teresa Mon 
Gómez, la Sra. Maria de la Consolación Crehuet Pujol i la Sra. Sofía Berlanga Font que conté els 
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acords de les parts en relació amb l’àmbit delimitat pels carrers Londres, Villarroel, Paris i Comte 
d’Urgell. NOTIFICAR el present acord als interessats. 

 
Districte de Gràcia 

 
58.-  (17PL16458) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta Municipal de 

Barcelona, la segona Modificació Puntual del Pla Especial de concreció d’usos i d’ordenació 
volumètrica de l’illa delimitada pels carrers Mare de Déu de la Salut, d’Antequera, Escorial, Molist 
i Riera de Can Toda de Barcelona, en l’àmbit ocupat per les instal·lacions del Club Tennis de la 
Salut, promogut pel Club Tennis de La Salut; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; 
SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i DONAR-NE compte a la 
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
Districte de Sant Martí 

 
59.-  (17SD0396 P) APROVAR inicialment, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta Municipal de 

Barcelona, el Projecte d’Urbanització del Polígon d’Actuació Urbanística del Pla de Millora 
Urbana de l’àmbit comprès entre els carrers Guipúscoa, ca n’Oliva, Binèfar i el límit del terme 
municipal de Sant Adrià de Besòs, promogut per Solinbar SLU d’acord amb les condicions 
establertes a l’Informe Tècnic del Projecte (ITP amb classificació B) de 20 de novembre de 2017, 
que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un import 
de 112.499,98 euros, sense el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb el que 
estableixen els articles 89.6 i 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme. SOTMETRE’L a informació pública durant un termini d’un 
mes, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació 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. NOTIFICAR-LO als interessats en 
aquest procediment.  DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
60.-  (17GU05) APROVAR inicialment, a l’empara de l’article 119.1 c) i 2 del Decret Legislatiu 1/2010, 

de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el Projecte de reparcel·lació 
del Polígon d’actuació urbanística delimitat en el Pla de millora urbana de l'àmbit comprès entre 
els carrers Guipúscoa, Ca N'Oliva, de Binèfar i el límit del terme municipal de Sant Adrià de 
Besòs, presentat pel senyor José Domínguez Goye, actuant en qualitat de President de la Junta 
de Compensació de l’esmentat polígon, amb les prescripcions contingudes en l’informe del 
Departament de projectes de la Direcció de serveis de gestió urbanística d’11 de desembre de 
2017, que consta a l’expedient i que es dóna per reproduït. ASSENYALAR que les esmentades 
prescripcions s’hauran d’introduir en forma de Text refós, als efectes d’aprovació definitiva. 
SOTMETRE’L a informació pública pel termini d’un mes, per al·legacions, mitjançant inserció 
d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un diari dels de més circulació de la 
província i al Tauler d’Edictes de la Corporació, i a audiència, pel mateix termini, a les persones 
interessades amb citació personal. 

 
61.-  (0012/2018) ATORGAR una subvenció a la Fundació B_TEC Barcelona Innovació Tecnològica, 

amb NIF G64222706, mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional de conformitat 
amb els articles 22.2 c) i 28.1 de la Llei 3/8/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 
6.2 de la Normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona 
aprovada pel Consell Plenari de 17 de desembre de 2010, per un import de 300.000,00 euros, 
per a l’impuls estratègic de diversos projectes en els àmbits urbanístic, d’activitat econòmica i de 
generació d’ocupació al Besòs, d’impuls de la formació i desenvolupament territorial i de 
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l’economia social mitjançant el desenvolupament del Campus Diagonal-Besòs; DECLARAR la 
no-inclusió en convocatòria pública donada l’excepcionalitat que concorre en el projecte; 
APROVAR el conveni on s'articula aquesta subvenció de conformitat amb la Normativa 
reguladora dels expedients d'autorització de l'atorgament de convenis administratius amb altres 
administracions públiques i institucions aprovada per decret d'Alcaldia, el 27 d'abril de 2011; 
FACULTAR el Gerent d’Ecologia Urbana per a la seva signatura; AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa plurianual per import de 300.000,00 euros a favor de la Fundació B_TEC Barcelona 
Innovació Tecnològica, amb NIF G64222706, per fer front a l’esmentat Conveni; APLICAR 
l’import quant a 100.000,00 euros i 100.000,00 euros amb càrrec a la partida indicada en aquets 
mateix document del Pressupost de la Gerència d’Ecologia Urbana dels anys 2018 i 2019 
respectivament i quant a 50.000,00 euros i 50.000,00 euros amb càrrec a la partida indicada en 
aquest mateix document del Pressupost de la Gerència d’Ocupació, Empresa i Turisme dels 
anys 2018 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 REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que presenti el 
compte justificatiu dels fons rebuts de conformitat amb l’acord cinquè del Conveni i d’acord amb 
la normativa vigent. 

 
 b) Mocions 
 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
 
M1.- (86/2017) RATIFICAR la demanda realitzada per part de la Regidoria de Mobilitat a la Autoritat 

de Transport Metropolità de la implantació de les noves polítiques tarifaries relativa a l’exercici 
2015. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de despesa per import de 
9.010.676,24 euros, amb càrrec al pressupost i partida 0703 – 46701 -44111 a favor de Consorci 
per la Coordinació Sistema Autoritat Transport Metropolità amb NIF P5890049I. 

 
M2.-  (87/2017) RATIFICAR la demanda realitzada per part de la Regidoria de Mobilitat a la Autoritat 

de Transport Metropolità de la millora dels serveis de TMB 2015. AUTORITZAR, DISPOSAR i 
RECONÈIXER l'obligació de despesa per import de 7.181.447,47 euros, amb càrrec al 
pressupost i partida 0703 – 46701 -44111 a favor de Consorci per la Coordinació Sistema 
Autoritat Transport Metropolità amb NIF P5890049I. 

 
M3.- (88/2017) RATIFICAR la demanda realitzada per part de la Regidoria de Mobilitat a la Autoritat 

de Transport Metropolità de la implantació de les noves polítiques tarifaries relatives a l’exercici 
2016. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de despesa pel següents imports: 
4.766.050,10 euros, amb càrrec al pressupost i partida 0703 – 46701 -44111 a favor de Consorci 
per la Coordinació Sistema Autoritat Transport Metropolità amb NIF P5890049I. 

 
M4.- (89/2017) RATIFICAR la demanda realitzada per part de la Regidoria de Mobilitat a la Autoritat 

de Transport Metropolità de la implantació de les noves polítiques tarifaries relatives a l’exercici 
2017. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de despesa per import de 
2.437.500,00 euros, amb càrrec al pressupost i partida 0703 – 46701 -44111 a favor de Consorci 
per la Coordinació Sistema Autoritat Transport Metropolità amb NIF P5890049I. 
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M5.-  (90/2017) RATIFICAR la demanda realitzada per part de la Regidoria de Mobilitat a la Autoritat 
de Transport Metropolità de la implantació del Pla de Millora de bus a l’estiu 2017. 
AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de despesa per un import d'1.014.065,71 
euros amb càrrec al pressupost i partida 0703 – 46701 -44111 a favor de Consorci per la 
Coordinació Sistema Autoritat Transport Metropolità amb NIF P5890049I. 

 
 EL SECRETARI GENERAL 
 Jordi Cases i Pallarès 
 


