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Ref:CG 7/18 

 
 ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió ordinària de 22 de febrer de 2018. 
 
 Aprovació de l'acta de la sessió de 15 de febrer de 2018. 
 

Part Decisòria / Executiva 
 
a) Propostes d’acord 
 
ÀREA D’ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS INTERNACIONALS 

 
1.-  (14/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria Lara Trujillo Jiménez (mat. 

76175) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria professional de 
Tècnica Mitjana en Arquitectura, amb destinació al Departament de Llicències i Inspecció del Districte 
de Sant Martí, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 4 (80.40.OP.20), i una activitat privada per compte 
propi de docència, peritatges i informes sobre amiant i altres tasques 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 de peritatges, informes sobre amiant i altres tasques d’arquitectura tècnica, qualsevol 
manifestació de les mateixes 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. 

 
2.-  (24/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Eduard Garcia Gebani (mat. 75683), entre 

la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional de Tècnic Superior en 
Arquitectura, amb destinació al Departament de Llicències i Inspecció del Districte de l’Eixample, on 
desenvolupa el lloc de treball de Tècnic 3 (80.30.OP.20) i el desenvolupament del càrrec de regidor a 
l’Ajuntament d'El Masnou, essent la seva dedicació la d’assistència a les sessions dels òrgans 
corresponents, d’acord amb el que preveuen els articles 3 i 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, l'article 3 de la Llei 21/1987, 
de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, 
l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i l'article 323 del 
Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990 de 30 de juliol. La 
present autorització restarà sense efecte si es produeix una variació de les circumstàncies relatives a la 
mateixa o per expiració del mandat o renúncia al càrrec electe. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció 

 
3.-  (72/2018) DENEGAR la compatibilitat sol·licitada pel funcionari ínterí, amb matrícula 76369, entre la 

seva activitat municipal, amb la categoria professional de Tècnic Mitjà en Infermeria SPEIS, amb 
destinació al Parc de Bombers de Sant Andreu, on desenvolupa un lloc de treball de Tècnic 3 
(80.30.PE.60) i una activitat pública com a infermer al Grup d’Emergències Mèdiques, del cos de 
Bombers de la Generalitat de Catalunya, atès que es tracta d’una activitat de caràcter públic no inclosa 
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dintre de les activitats  permeses a la Llei 53/1984, de 26 de desembre i a la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, no existint, a més, cap declaració d’interès públic per part de l’Ajuntament de Barcelona. 
L’activitat per a la qual es demana la compatibilitat pot, a més, impedir o menyscabar l’estricte 
compliment dels seus deures al seu lloc de treball municipal atesa la dedicació intensiva que requereix, 
en torns de guàrdia de 24 hores seguides, horari a més, que supera els límits establerts legalment. El 
lloc de treball municipal té assignat un complement d’especial dedicació “Plena dedicació tècnics i 
suport SPEIS”, que s’atribueix a les dotacions de llocs de treball assignades a l’organització del SPEIS 
que requereixen de manera freqüent una jornada de 40 hores, que no permet la compatibilitat de 
l’ocupant, i que és inherent al lloc de treball que ocupa. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
4.-  (53/2018) DECLARAR que la reposició de places vacants no posa en risc el compliment de l’objectiu de 

l’estabilitat pressupostària per l’any 2018; APROVAR l’Oferta Pública d’ocupació parcial de 150 places 
del Cos de la Guàrdia Urbana dins l’exercici 2018 en règim funcionarial en els següent termes: 150 
places d’agent de la Guàrdia Urbana (grup C, subgrup C2) de l’escala d’administració especial, sots 
escala serveis especials, classe policia local; CONDICIONAR els efectes de l’aprovació d’aquesta 
oferta púbica parcial al que prevegi la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 o 
norma supletòria que als efectes de la determinació de l’Oferta Pública d’Ocupació es dicti; 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. 

 
5.-  (63/2018) CONVOCAR 60 places d’Administratiu/va de l’escala d’Administració General, mitjançant 

concurs oposició de l'Ajuntament de Barcelona, en torn de Promoció Interna Especial i APROVAR les 
bases que han de regir aquesta convocatòria. DONAR-NE compte de la present resolució a la Comissió 
de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
6.-  (64/2018) CONVOCAR 60 places d’Auxiliar de l’escala d’Administració General, mitjançant concurs 

oposició de l'Ajuntament de Barcelona, en torn de Promoció Interna Especial i APROVAR les bases 
que han de regir aquesta convocatòria. DONAR-NE compte de la present resolució a la Comissió de 
Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
7.-  (110/2018) APROVAR la modificació de l’organigrama de la Gerència de Recursos, tal i com es detalla 

a l’annex. PUBLICAR la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 
8.-  (0013/18) ADJUDICAR el contracte de serveis núm. 17005134 que té per objecte la gestió integral a 

l’edifici de l’Ajuntament de Barcelona situat al carrer Calàbria, 66-78, que acull diverses dependències 
municipals i altres entitats o organismes del sector públic de l’Ajuntament de Barcelona, amb mesures 
de contractació sostenible, per un import de 975.453,18 euros, IVA inclòs, a la Unión Temporal de 
Empresas Clece SA- Clece Seguridad, SA Ley 18/1982, de 26 de mayo (UTE Calàbria Gestió Integral), 
amb NIF U67150912, de conformitat amb la proposta de valoració continguda en l'expedient i d'acord 
amb la seva proposició admesa, única presentada a la licitació, sotmès a la condició suspensiva 
d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DISPOSAR a favor 
de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen 
en aquest mateix document amb el següent desglossament: import adjudicació 806.159,65 euros; tipus 
impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 169.293,53 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 
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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 i Seguretat i Prevenció. 

 
9.-  (0013/18) ANUL·LAR part de l'autorització de despesa del contracte número 17005134 que té per 

objecte manteniment integral edifici carrer Calàbria per un import de 41.756,61 euros amb càrrec al 
Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document, per baixa licitatòria. 

 
10.-  (301/18) APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques 

del contracte núm. 18001130, d’Acord Marc de serveis de fixació de les condicions per a la contractació 
de serveis postals demandats per l’Ajuntament de Barcelona i el conjunt d’entitats que integren el seu 
sector públic depenent, amb mesures de contractació sostenible. CONVOCAR procediment obert i 
tramitació ordinària per a la seva adjudicació, de conformitat amb els articles 196 i següents, i 203,3 del 
RDL 3/2011, de 14 de novembre, del  text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. DONAR-NE 
compte  a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 
11.-  INFORMAR favorablement les actuacions d'inversions relacionades en el document de 22 de febrer de 

2018. 
 
12.-  (3-021/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-021/2018 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2017 per a l’exercici 2018, d’import 783.143,21 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. 18021291; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
Municipal. 

 
13.-  (3-022/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-022/2018 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2017 per a l’exercici 2018, d’import 277.227,00 euros, per fer front a despeses derivades del 
contracte de serveis per la gestió de varis equipaments de Gent Gran del Districte de l’Eixample, de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable núm. 18021391; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 
DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 
14.-  (3-023/2018) APROVAR les modificacions de crèdit de l’expedient núm. 3-023/2018, consistent en 

transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2017 per a l’exercici 2018, d’import 71.578.953,00 euros, per atendre la reassignació de vàries 
aplicacions pressupostàries de la Gerència de Presidència i Economia a la Gerència Municipal, de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable núm.18021491; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
15.-  (3-024/2018) APROVAR les modificacions de crèdit de l’expedient núm. 3-024/2018, consistent en 

transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2017 per a l’exercici 2018, d’import 1.040.000,00 euros, per atendre despeses del  Programa 
de Gestió de la Xarxa integrada d’informació de la Gerència de Presidència i Economia, de conformitat 
amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, 
referència comptable núm. 18021591; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
16.-  (EM 2018-02/3) ESTIMAR les sol·licituds formulades per la companyia Barcelona d’Aparcaments 

Municipals, SA (BAMSA) mitjançant escrits ingressats al Registre General els dies 28 de juliol i 27 de 
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desembre de 2017, i en conseqüència, AUTORITZAR, per un termini de 2 anys, la cessió d’espai  per a 
la prova pilot d’una activitat complementària d’una xarxa logística de proximitat, en els aparcaments de 
passeig de Gràcia, Diputació, rambla de Catalunya, Tarradellas-Sarrià i Tarradellas-Nicaragua, 
gestionats per BAMSA en l’actualitat,  de conformitat amb allò establert a l’apartat 2.4 del Plec de 
prescripcions tècniques i amb subjecció a les prescripcions següents: - La present autorització es fa 
extensiva als aparcaments passeig de Gràcia, Diputació, rambla de Catalunya Tarradellas-Sarrià i 
Tarradellas-Nicaragua, gestionats per BAMSA en l’actualitat, i obliga a respectar les prescripcions dels 
Plecs de Bases i Tècnic i del Contracte de Concessió. - BAMSA acreditarà que ha realitzat 
concurrència pública per a la selecció de l’operador. - BAMSA comunicarà a l’Ajuntament la celebració 
del contracte amb tercers per al desenvolupament de l’activitat i li facilitarà un original de l’esmentat 
contracte i detall gràfic i descriptiu dels espais ocupats. - L’espai cedit, afectarà com a màxim a dues 
places d’aparcament, en cadascú dels aparcaments indicats i sense que interfereixin la circulació de 
vehicles i vianants. - La sectorització de línia elèctrica i comptador propi, en el seu cas, es realitzarà 
garantint la seguretat elèctrica de l’aparcament, amb el compliment de la normativa vigent i supervisada 
per l’equip tècnic de BAMSA. - Haurà de comptar amb els títols habilitants preceptius per al seu 
desenvolupament, els quals s’hauran d’emetre a favor de la titularitat de qui desenvolupi aquesta 
activitat. Especial menció al compliment estricte dels requeriments d’inspecció de Bombers, recollits en 
l’informe tècnic emès el 10 de gener de 2018 per la Divisió de Protecció Civil i Prevenció, en relació a 
què si es produeix un increment de la càrrega de foc prevista per a l’aparcament, què requereix la 
dotació d’un sector d’incendi específic amb detecció i extinció automàtica pròpia. Així mateix, entre 
d’altres recomanacions, destacar les relatives a ubicar el magatzem al costat d’una sortida de 
l’aparcament. De l’indicat informe es dona trasllat a BAMSA per al seu estricte compliment. - Aquesta 
autorització de prova pilot s’atorga per a un termini de 2 anys. - BAMSA convidarà els serveis 
municipals de Mobilitat a participar en l’avaluació de la prova pilot. - La present autorització, que 
s’atorga de manera excepcional per a una prova pilot que afecta com a màxim a dues places 
destinades a aparcament, no serà susceptible de renovació en tant que no s’aprovin per part municipal 
les determinacions o criteris necessaris per tal de donar compliment a l’article 37è de l’Ordenança 
Municipal d’Aparcaments de 2 d’agost de 1968 i assegurar el total respecte i prevalença de la funció 
principal de l’aparcament gestionat per BAMSA. NOTIFICAR aquest acord a Barcelona d’Aparcaments 
Municipals, SA (BAMSA) i als districtes de l’Eixample i les Corts en raó de la ubicació dels aparcaments 
de l’exercici de l’activitat objecte d’aquesta autorització per tal d’efectuar el control tècnic corresponent. 

 
17.-  (EM 2018-02/4) AUTORITZAR a l’empresa Barcelona d’Aparcaments Municipals, SA (BAMSA) 

l’increment de tarifes segons sol·licitud presentada en data 18 de gener de 2018 i de conformitat amb el 
que disposa la clàusula 42.3 del Plec de Bases del Concurs, amb la salvetat que la quantificació i 
valoració dels elements que composen la fórmula polinòmica per la revisió seran els que determina 
l’informe tècnic elaborat pel Sotsdirector General Econòmic i Financer de BSM, i en conseqüència que, 
a partir de l’1 de març de 2018, la tarifa màxima dels aparcaments que gestiona l’empresa BAMSA 
quedi establerta en 0,050367 euros per minut, abans d’IVA. Aquesta actualització de tarifes màximes 
autoritzades es prendrà en compte per a les futures actualitzacions. 

 
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 
18.-  (347/17) PROPOSAR com a membres de la Comissió d’Empara, la Sra. Teresa Puig i Gallach i el Sr. 

David Bondia Garcia, de conformitat amb el disposat a l’article 114.3. del Reglament de Participació 
Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 
19.-  (20182023) APROVAR inicialment les bases particulars de la convocatòria per a 2018 de la 21a edició 
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del Concurs de Cartells de la Festa Major del Poble-sec en el Districte de Sants-Montjuïc; SOTMETRE 
a informació pública les esmentades bases particulars, per un termini de vint dies hàbils a comptar des 
de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Tauler 
d'Edictes de l'Ajuntament i una referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb 
l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i hi puguin formular, si 
s’escau, les al·legacions que creguin adients; TENIR per aprovades definitivament les bases particulars 
en cas que transcorri l’esmentat termini sense que es presentin al·legacions i, en aquest cas, 
CONVOCAR el premi mitjançant la publicació d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona; i AUTORITZAR la despesa de 900,00 euros, que anirà a càrrec a la partida 48101.338.11 
del pressupost de l'any 2018, per a fer front a la disposició i lliurament d'aquest premi. 

 
20.-  (20189202) INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis de dinamització i organització de 

Casals de gent gran del Districte de Sants-Montjuïc, amb núm. de contracte 18000171, mitjançant 
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 
887.651,96 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 806.956,32 euros; tipus impositiu del 10% d'IVA, i import de l'IVA de 80.695,64 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 Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
Districte d'Horta-Guinardó 

 
22.-  (18C00001) INICIAR l'expedient per a la contractació de la gestió de serveis en la modalitat de 

concessió del Complex Esportiu Municipal Mundet, per un termini de dos anys, amb una possible 
pròrroga màxima de dos anys, i un cànon anual mínim de 12.000,00 euros; amb número de contracte 
18C00001, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert;  APROVAR les 
actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques reguladors del contracte; i CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació. 

  
Districte de Sant Andreu 

 
23.-  (2200/2018) INICIAR l'expedient per a la contractació de la gestió dels Serveis per a joves i adolescents 

de l'Espai Jove Garcilaso, amb núm. de contracte 18000516, mitjançant tramitació ordinària, amb la 
utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 693.739,32 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 630.672,11 
euros; tipus impositiu del 10% d'IVA, i import de l'IVA de 63.067,21 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 Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
24.-  (18PL16533) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1.a) de la Carta Municipal de 

Barcelona, la Modificació del Pla especial d’ordenació dels establiments comercials destinats a la venda 
d’articles de record o souvenir a la ciutat de Barcelona; d’iniciativa municipal, d’acord amb el contingut 
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de l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que consta a l’expedient i a efectes de motivació 
s’incorpora a aquest acord; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; PRORROGAR, en l’àmbit de 
l’entorn del Mercat de Sant Antoni, l’acord de suspensió acordat per la Comissió de Govern en sessió 
de de 23 de febrer de 2017 (BOPB de 27.02.2017), en relació amb l’activitat d’establiments 
especialistes de souvenirs previstos en l’epígraf 13/1.1.b.78 Exposició i/o venda al detall d’articles de 
record o souvenirs de l’OMAIIAA, de conformitat amb l’article 73.2 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost (en endavant TRLU); SUSPENDRE a la 
resta dels àmbits delimitats i grafiats en el plànol de suspensió que figura en l’expedient, elaborat de 
conformitat amb el punt 3 de l’esmentat article 73 del TRLU, l’esmentada activitat d’establiments 
especialistes de souvenirs; EXCLOURE de la suspensió les comunicacions prèvies a l’exercici de les 
activitats sotmeses al règim de comunicació amb certificació d’Entitat Ambiental de Control (EAC) si la 
sol·licitud de certificació s’ha realitzat abans de l’executivitat de l’acord de suspensió; EXCLOURE, així 
mateix, de la suspensió, la comunicació prèvia a l’exercici de les activitats, vinculades a obres amb 
llicència concedida o comunicat admès amb anterioritat a l’executivitat del present acord, així com les 
obres que se sol·licitin amb posterioritat a aquesta data respecte d’activitats ja autoritzades o excloses 
de suspensió; DETERMINAR, també, a l’empara de l’article 74.1 del TRLU, que el termini de la 
suspensió serà, com a màxim, de dos anys a comptar des de les respectives publicacions al BOPB de 
l’acord de suspensió potestativa prèvia en l’àmbit de l’entorn del Mercat de Sant Antoni i del present 
acord per a la resta de l’àmbit; PRECISAR, de conformitat amb l’article 102.4 del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme que es podran admetre comunicats fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles 
amb les determinacions del nou planejament que s’aprova inicialment; SOTMETRE’L al Consell 
Municipal per a la seva aprovació definitiva; PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
25.-  (20180006) ESMENAR l’error material del punt 1.7 de les Bases reguladores de la concessió d’ajuts 

per al desenvolupament de projectes en el marc del compromís de Barcelona pel Clima, aprovades per 
acord de la Comissió de Govern, de 23 de novembre de 2017, i publicades al Butlletí Oficial de la 
província de Barcelona el 15 de desembre de 2017, en el sentit de substituir la part on estableix 
”Constituir-se en agrupació amb la signatura de l’acord que s’establirà a l’annex 3 d’aquestes bases” 
per “Constituir-se en agrupació amb la signatura de l’acord que s’establirà a  l’annex 3 de la 
convocatòria de les subvencions regulades en aquestes bases”; AUTORITZAR la despesa per un 
import de 200.000,00 euros per fer front a la convocatòria per la concessió d'ajuts per al 
desenvolupament de projectes  en el marc del Compromís de Barcelona pel Clima, amb càrrec al/s 
pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document; OBRIR la convocatòria de concurs 
públic per a la presentació de sol·licituds d’ajuts per al desenvolupament de projectes  en el marc del 
Compromís de Barcelona pel Clima d’acord amb les modalitats i terminis que s’especifiquen en 
document annex; i PUBLICAR aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
el Tauler d’Edictes electrònic i al web municipal, de conformitat amb la base 11a de les Bases 
reguladores de la concessió d’ajuts per al desenvolupament de projectes en el marc del Compromís de 
Barcelona pel Clima, aprovades per acord de la Comissió de Govern en sessió de 23 de novembre de 
2017 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 28 de novembre de 2017. 

 
26.-  (20180015) INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis de Gestió de l’equipament d’educació 

ambiental La Fàbrica del Sol-Ciutadania més Sostenible, amb mesures de contractació pública 
sostenible, amb núm. de contracte 17006449, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 976.677,52 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 i als pressupostos que s'indiquen en 
aquest mateix document amb el següent desglossament: pressupost net 807.171,50 euros; tipus 
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impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 169.506,02 euros; condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual; DECLARAR la improcedència de la revisió 
de preus a l'empara de l'article 89 de la TRLCSP; DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat. 

 
27.-  (20180023) ENCARREGAR a Foment de Ciutat, SA les tasques a realitzar en matèria de suport als 

Programes d’Implicació Territorial i Social d’Ecologia Urbana 2018-2019, amb subjecció a les 
condicions que s’estableixen en les prescripcions generals annexes que s’aproven, fins al 31 de 
desembre de 2019; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anual per un import d'1.117.200,00 euros 
amb càrrec als pressupostos i partides indicats en aquest mateix document, a favor de Foment de 
Ciutat, SA, amb NIF A62091616, per a fer front a les despeses derivades d’aquest encàrrec de gestió; 
APLICAR, amb càrrec a la partida indicada en aquest mateix document, l’import de 545.600,00 euros al 
pressupost de la Gerència d’Ecologia Urbana de l’any 2018 i 571.600,00 euros al pressupost de 2019. 
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 aquest encàrrec al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal. 

 
28.-  (20180147) ENCARREGAR a Solucions Integrals per als Residus (SIRESA) els treballs de control i 

seguiment d’activitats econòmiques de la recollida comercial, i anàlisi de dades i gestió de la informació 
del programa de caracteritzacions de la fracció orgànica comercial i domiciliària per al 2018, amb 
subjecció a les condicions que s’estableixen en les prescripcions generals annexes que s’aproven; 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 526.645,15 euros amb càrrec al/s 
pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de Solucions Integrals per als 
Residus (SIRESA), amb NIF A62439807, per fer front a les despeses derivades d'aquest encàrrec; 
PUBLICAR aquest encàrrec al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal. 

 
29.-  (20180150) ENCARREGAR a Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) l’execució dels treballs 

de gestió dels punts verds de la ciutat de Barcelona durant l'any 2018, amb subjecció a les 
prescripcions generals annexes que s’aproven i que seran vigents fins al 31 de desembre de 2018; 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 4.087.039,66 euros amb càrrec al/s 
pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de Tractament i Selecció de 
Residus SA, amb NIF A08800880, per fer front a les despeses derivades d'aquest encàrrec; PUBLICAR 
aquest encàrrec al BOPB i la Gaseta Municipal de Barcelona. 

 
30.-  (20180151) AUTORITZAR i DISPOSAR l’import  d'1.650.000,00 euros a favor d'Endesa Energia XXI, 

SLU amb NIF B82846825, per atendre les despeses relatives al consum d’electricitat de les 
instal·lacions de regulació de trànsit/semàfors, càmeres de supervisió de trànsit, panells d’informació 
variable, sistemes de control d’accés a zones de vianants de la ciutat de Barcelona per l’exercici 2018 
(de pòlisses de menys de 10 kw), amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquests mateix 
document, d’acord amb el que sol·licita la cap del departament de processos en informe justificatiu, de 
31 de gener d’enguany, adjunt a l’expedient. 

 
31.-  (20180174) AUTORITZAR i DISPOSAR l’import de 2.519.207,68 euros a favor d'Endesa Energia XXI, 

SLU amb NIF B82846825, per atendre les despeses relatives al consum d’electricitat per a l’enllumenat 
de la ciutat de Barcelona per l’exercici  2018 (de pòlisses de menys de 10 kw), amb càrrec al 
pressupost i partida indicats en aquests mateix document, d’acord amb el que sol·licita la cap del 
departament d’enllumenat en informe justificatiu, de 5 de febrer d’enguany, adjunt a l’expedient. 

 
32.-  (20180152) AUTORITZAR i DISPOSAR l’import de 512.072,72 euros a favor d'Aigües de Barcelona, 

Empresa Metropolitana Gestió Integral de l'Aigua, SA, amb NIF A66098435, per atendre les despeses 
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relatives al consum d’aigua pel funcionament de les fonts i llacs ornamentals de la ciutat de Barcelona 
durant l’any 2018, amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix document, i d’acord amb 
el que sol·licita el cap del departament del cicle de l’aigua en informe justificatiu, de 23 de gener 
d’enguany, adjunt a l’expedient. 

 
33.-  (2018GAMI_1) APROVAR la revisió de les tarifes i cànons aplicables als aparcaments de concessió 

municipal i als de gestió directa a partir de l'1 de març de 2018 en base a la variació semestral (juny 
2017/desembre 2017) de l’IPC de Catalunya que ha estat del 1,1%, d’acord amb l’informe del tècnic del 
Departament Estratègic de la Mobilitat, de 8 de febrer 2018, que s’incorpora a l’expedient, i en 
compliment del que disposa l’Acord, de 12 de juliol de 2007, de la Comissió de Seguretat i Mobilitat. 

 
34.-  (2017 SD 0371 CO) APROVAR el Conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Politècnica de 

Catalunya, relatiu a la realització del Postgrau en Water, Energy & City. FACULTAR el Gerent 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Jordi Campillo i Gamez, per a la signatura del present Conveni. 

 
35.-  (BC 2017/227) APROVAR el Projecte executiu, estudi de seguretat i salut i la memòria ambiental per a 

l’arranjament de 39 àrees de jocs infantils situades a diversos àmbits de Barcelona, d'iniciativa 
municipal, d'acord amb els informes tècnic i jurídic que figuren a l'expedient administratiu i que a 
aquests efectes es donen per reproduïts, per un import de 2.207.357,46 euros el 21% de l'impost del 
valor afegit (IVA) inclòs, d'acord amb allò que preveu l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (TRLLMRLC); 
PUBLICAR aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un dels diaris de 
més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament de Barcelona; i 
ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l'actuació. 

 
Districte de l'Eixample 

 
36.-  (17PL16453) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1.a) de la Carta Municipal de 

Barcelona, el Pla especial urbanístic d’establiments de concurrència pública i altres activitats al barri de 
Sant Antoni, d’iniciativa municipal, d’acord amb el contingut de l’informe de la Direcció de Serveis de 
Planejament que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord; EXPOSAR-
LO al públic pel termini de dos mesos; PRORROGAR, en l’àmbit de la suspensió potestativa prèvia, 
l’acord de suspensió acordat per la Comissió de Govern en sessió de 23 de febrer de 2017 (BOPB de 
27 de febrer de 2017), de conformitat amb l’article 73.2 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat 
pel Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost (en endavant TRLU) l’atorgament de llicències i/o comunicats 
i altres autoritzacions municipals connexes establerts per la legislació sectorial, per a la instal·lació o 
l’ampliació de les activitats regulades en els següents epígrafs de l’Ordenança municipal de les 
activitats i dels establiments de concurrència pública (OMAECP): 2.2. Activitats musicals; 2.3. Activitats 
de restauració; 2.4. Activitats de jocs i atraccions, excepte ludoteques (epígraf 2.4.5); 2.6. Activitats 
audiovisuals; EC 3.3.2. Menjars preparats; EC 3.3.3. Comerç alimentari amb degustació; EC 3.3.4. 
Orxateries i gelateries (encara que no tinguin degustació); SUSPENDRE a la resta de l’àmbit del 
present pla les activitats anteriorment esmentades; PRORROGAR, a l’àmbit de la suspensió potestativa 
prèvia, l’acord de suspensió acordat per la Comissió de Govern en sessió de 23 de febrer de 2017, de 
conformitat amb l’article 73.2 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 
1/2010 de 3 d’agost (en endavant TRLU) relatiu a l’atorgament de llicències d’obres i comunicacions 
prèvies vinculades a la instal·lació d’aquestes activitats, ampliació i reforma de local si suposen 
augment d’aforament, SUSPENDRE a la resta de l’àmbit del present pla l’atorgament de llicències 
d’obres i comunicacions prèvies vinculades a la instal·lació de les esmentades activitats; SUSPENDRE 
en l’àmbit del present pla l’atorgament de llicències i/o comunicats i altres autoritzacions municipals 
connexes establerts per la legislació sectorial, per a la instal·lació o l’ampliació de les activitats 
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regulades en els següents epígrafs de l’OMAECP: 2.1.2.4. Centres de gimnàstica, aeròbic o similars; 
EC1.2 Establiments de venda de règim d’autoservei; EC3.1 Botigues de conveniència; EC3.3.1 
Establiments amb màquines expenedores d’aliments; P1.2. “meubles”; V Exposició, venda, lloguer i 
reparació de vehicles; ST Establiments destinats a la prestació i comercialització de serveis turístics. 
EXCLOURE de la suspensió les sol·licituds d’atorgament de llicències presentades abans de 
l’executivitat de l’acord de suspensió, les comunicacions prèvies a l’exercici de les activitats sotmeses 
al règim de comunicació amb certificació d’Entitat Ambiental de Control (EAC) si la sol·licitud de 
certificació s’ha realitzat abans de l’executivitat de l’acord de suspensió; EXCLOURE, així mateix, de la 
suspensió, les sol·licituds d’atorgament de llicències per a l’obertura, la instal·lació o l’ampliació 
d’activitats o usos concrets, i la comunicació prèvia a l’exercici de les activitats, vinculades a obres amb 
llicència concedida o comunicat admès amb anterioritat a l’executivitat del present acord, així com les 
obres que se sol·licitin amb posterioritat a aquesta data respecte d’activitats ja autoritzades o excloses 
de suspensió. DETERMINAR que els àmbits de suspensió són els delimitats i grafiats en el plànol de 
suspensió que figura a l’expedient, elaborat de conformitat amb el punt 3 de l’esmentat article 73 del 
TRLU; DETERMINAR, també, a l’empara de l’article 74.1 del TRLU, que el termini de la suspensió 
serà, com a màxim, de dos anys a comptar des de les respectives publicacions al BOPB de l’acord de 
suspensió potestativa prèvia i del present acord; PRECISAR, de conformitat amb l’article 102.4 del 
Reglament de la Llei d’Urbanisme que es podran tramitar instruments o atorgar llicències fonamentades 
en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament que s’aprova 
inicialment; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; PUBLICAR el present 
acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat. 

 
Districte d'Horta-Guinardó 

 
37.-  (7BD 2016/001) APROVAR definitivament el Projecte d'arranjament i millora en l'àmbit del Mas 

Ravetllat, al barri del Guinardó, al Districte d'Horta-Guinardó 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 7.566.562,53 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) 
inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual  
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya; APROVAR les bases dels convenis de 
cessió d'ús de les instal·lacions d'energia elèctrica i de constitució de la servitud de pas aeri/subterrani 
de línies de Baixa Tensió, de Centre de Transformació i de línies de Mitjà Tensió per a Centre de 
Transformació a favor d'Endesa Distribución Eléctrica, SL que inclou el projecte executiu. FACULTAR 
el Gerent del Districte d’Horta-Guinardó per aprovar i formalitzar els convenis específics que apliquin 
les circumstancies concretes a les bases esmentades, d'acord amb l'article 16.k de la Carta municipal 
de Barcelona i la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; PUBLICAR aquest acord al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a 
la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament;  ENCARREGAR a la societat municipal 
BIMSA la gestió de l’actuació i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
38.-  (7BD 2017/047) APROVAR definitivament el Projecte d'implantació d'unes escales mecàniques al 

carrer Mare de Déu dels Àngels, al barri de la Teixonera, al Districte d'Horta-Guinardó 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’1.109.737,56 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; 
APROVAR les bases del conveni de cessió d'ús de les instal·lacions d'energia elèctrica i de constitució 
de la servitud de pas aeri/subterrani de línies de Baixa Tensió a favor d'Endesa Distribución Eléctrica, 
SL, FACULTAR el Gerent del Districte d’Horta-Guinardó per aprovar i formalitzar el conveni específic 
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que apliqui a les circumstancies concretes les bases esmentades, d'acord amb l'article 16.k de la Carta 
municipal de Barcelona i la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; PUBLICAR aquest 
acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler 
d’Anuncis de l’Ajuntament de Barcelona; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de 
l’actuació. 

 
39.-  (7BD 2016/190) APROVAR definitivament el Projecte d'implantació d'unes escales mecàniques a les 

actuals escales dels Canadencs, al barri de la Teixonera, al Districte d'Horta-Guinardó 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’1.542.545,17 euros el 21% de l’impost 
del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; 
NOTIFICAR a les parts interessades; 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 de Barcelona i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de 
l’actuació. 

 
Districte de Nou Barris 

 
40.-  (18PL16534) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta Municipal de 

Barcelona, el Pla Especial Urbanístic de la plaça Sòller per a l'ampliació del casal de barri situat al barri 
de Porta, promogut per Barcelona d’Infraestructures Municipals SA / BIMSA; 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 Andreu 

 
41.-  (9BD 2017/158) APROVAR inicialment el Projecte executiu de la Segona Fase de remodelació del 

Camp de futbol Narcís Sala, al Districte de Sant Andreu de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord 
amb l’Informe de Conformitat Tècnica del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests 
efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 834.745,23 euros, el 21% de l’impost del valor 
afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; SOTMETRE’L 
a informació pública, durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva 
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) termini durant el qual es podrà 
examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la 
gestió de l’actuació. 

 
Districte de Sant Martí 

 
42.-  (10BC 2017/109) APROVAR definitivament el Projecte executiu de reurbanització i infraestructura del 

carrer Pere IV, entre el carrer Josep Pla i la rambla Prim, al Districte de Sant Martí de Barcelona, 
d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic de Projecte (ITP) que figura a l'expedient 
administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 5.925.273,27 euros, el 
21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, a l'empara de l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya 
(TRLMRLC); APROVAR les bases dels convenis de cessió d'ús de les instal·lacions d'energia elèctrica 
i de constitució de la servitud de pas aeri/subterrani de Baixa Tensió i Mitja Tensió a favor d'Endesa 
Distribución Eléctrica, SL; FACULTAR el Gerent d’Ecologia Urbana per aprovar i formalitzar els 
convenis específics que apliquin a les circumstancies concretes les bases esmentades, d'acord amb 
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l'article 16.k de la Carta municipal de Barcelona i la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector 
elèctric; PUBLICAR aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província (BOPB), en un dels diaris dels de 
més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de Barcelona; i 
ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 
43.-  (10BC 2017/207) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reforma de l'avinguda Meridiana, entre 

el carrer d’Independència i el carrer Aragó, al Districte de Sant Martí de Barcelona, d'iniciativa 
municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic de Projecte (ITP) que figura a l'expedient administratiu i que 
aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 5.533.145,24 euros, el 21% de l'impost 
del valor afegit (IVA) inclòs, a l'empara de l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); 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 dels diaris de més circulació de Catalunya, termini 
durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents i ENCARREGAR a la societat 
municipal BIMSA la gestió de l'actuació. 

 
44.-  (10BC 2017/224) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reforma de l'avinguda Meridiana, entre 

el carrer Aragó i el carrer Mallorca, al Districte de Sant Martí de Barcelona, d'iniciativa municipal, 
d'acord amb l'Informe Tècnic de Projecte (ITP) que figura a l'expedient administratiu i que aquests 
efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 5.075.669,31 euros, el 21% de l'impost del valor 
afegit (IVA) inclòs, a l'empara de l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); 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 dels diaris de més circulació de Catalunya, termini 
durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents i ENCARREGAR a la societat 
municipal BIMSA la gestió de l'actuació. 

 
b) Mocions 

 
ÀREA D’ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS INTERNACIONALS 

 
1.-  (51/2018) APROVAR la modificació de l’organigrama de la Gerència de Drets Socials en els àmbits 

d’intervenció, urgències i emergències socials per tal que la Direcció de Serveis d’Intervenció Social i la 
Direcció de Serveis d’Urgències i Emergències Socials s’integrin dins l’estructura organitzativa de 
l’IMSSB, tal i com es detalla a l’annex. PUBLICAR la present resolució en la Gaseta Municipal als 
efectes pertinents. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació 
i Seguretat i Prevenció.  

 
ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 
2.-  (20180076) APROVAR la reorganització administrativa dels serveis i activitats municipals que gestiona 

la Direcció d’Acció Social, concretament la Direcció de serveis d’Intervenció Social i la Direcció de 
serveis d’Urgències i Emergències Socials de l’Àrea de Drets Socials que, amb efectes d’1 de març de 
2018, passaran a ser gestionats per l’Institut Municipal de Serveis Socials, canviant a la modalitat de 
gestió directa a través d’organisme autònom, amb la finalitat de racionalitzar la seva organització 
administrativa i millorar l’eficàcia en la seva prestació i eficiència en l’assignació de recursos públics 
que s’hi destinen, d’acord amb l’article 85.2.A.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim 
Local i 45 de la Carta Municipal de Barcelona, d’acord amb l’Annex I. ASSIGNAR a l’Institut Municipal 
de Serveis Socials les funcions que desenvolupen la Direcció de Serveis d’Intervenció Social i la 
Direcció de Serveis d'Urgències i Emergències Socials  de la Direcció d’Acció Social, i la dels 
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departaments que en depenen, que comportarà l’adscripció i/o subrogació a aquest Institut del personal 
que desenvolupa actualment aquestes comeses, d’acord amb els tràmits oportuns. ADSCRIURE a 
l’Institut Municipal de Serveis Socials els recursos materials i econòmics actualment assignats a la 
Direcció d’Acció Social que figuren en Annex II. INICIAR els tràmits que correspongui per materialitzar 
la subrogació de l’Institut Municipal de Serveis Socials en el lloc de l’Ajuntament de Barcelona en tots 
els expedients que consten en Annex III del present acord. DONAR-NE compte al Plenari del Consell 
Municipal. 

 
 EL SECRETARI GENERAL 
 Jordi Cases i Pallarès 
 


