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Ref:CG 31/16 

 
 
 ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió ordinària de 22 de setembre de 2016. 
 
 Aprovació de l'acta de la sessió de 15 de setembre de 2016. 
 
 Part Decisòria 
 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
 
1.-   (704/2016) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Montserrat Vico Castarnado (mat. 

73271) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria professional de 
tècnica superior en Arquitectura, amb destinació al Departament d’Obres i Manteniment del 
Districte d’Horta-Guinardó, on ocupa el lloc de treball de tècnica 3 (80.30.OP.20), i una activitat 
privada per compte propi d’arquitecta. Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública 
i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’arquitecta qualsevol manifestació de la 
mateixa 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. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
2.-   (706/16) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Idoia Martin Giró (mat. 74974) entre 

la seva activitat municipal com a funcionària interina amb la categoria professional de tècnica 
superior en Arquitectura, amb destinació al Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i 
Artístic de la Gerència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 3 
(80.30.OP.20), i l’activitat privada per compte d'altri com a professora i tutora, a temps parcial, del 
cicle superior de projectes d'edificació al col·legi La Salle de Gràcia. 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. 

 
3.-   (782/2016) CONVOCAR  la cobertura del lloc de treball de Direcció 2, adscrit a la Direcció de 

Serveis de Comunicació i Participació de la Gerència d’Ecologia Urbana de l'Ajuntament de 
Barcelona i APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria (I.D. S08014196); 
PUBLICAR aquest acord i l’annex a la Gaseta Municipal, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i al web de l’Ajuntament de Barcelona; DONAR compte de la present resolució a la 
Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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4.-   INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document de 22 de 

setembre de 2016. 
 
5.-   (01PPB2017) AUTORITZAR, de conformitat amb l’article 11.d) dels Estatuts del Consorci del 

Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), l’aprovació dels preus públics de l’esmentat 
consorci per a l’any 2017 i successius, d’acord amb la proposta que s’adjunta. 

 
6.-   (3-103/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-103/2016 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 82.455,71 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. 16090791; i PUBLICAR 
aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
7.-   (3-105/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-105/2016 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 314.599,36 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. 16090891; i PUBLICAR 
aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
8.-   (2016/1226) APROVAR l’acord d’amistat i cooperació entre les ciutats de París i Barcelona, amb la 

finalitat de treballar conjuntament en els àmbits de governació i participació democràtica, habitatge, 
inclusió social, cultura, innovació, gestió pública de l’aigua, memòria històrica i la governació urbana 
enfront els nous reptes europeus. 

 
ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 
9.-   (20150326) APROVAR, per motiu d’interès públic, a l’empara dels articles 105 i 106 del Reial 

Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic i la clàusula 20.2.3) del Plec de clàusules administratives particulars, la 
modificació del contracte número 15002360 que té per objecte la gestió del Servei d’Inserció Social 
a Famílies rom no autòctones amb infants a càrrec (SISFA rom), de conformitat amb les 
motivacions de l’informe emès per la Cap del Departament d’Intervenció Social a l’Espai Públic de 5 
de setembre de 2016, consistent en l’activació d’un programa d’acompanyament per al 
reallotjament de 9 famílies amb infants d’un assentament a pisos socials, per un import de 
73.345,09 euros, exempt d’IVA, per al període comprès entre l’1 d’octubre de 2016 i el 31 d’octubre 
de 2017, que suposa un increment del 9,1235 % de l’import d’adjudicació del contracte. AMPLIAR 
l’autorització i disposició de la despesa de l’esmentat contracte per un import de 73.345,09 euros,  
exempt d’IVA, a  favor de l'Asociación de Servicio Integral, Sectorial para Ancianos (ASISPA), amb 
NIF núm. G28702504, amb càrrec als Pressupostos i Partida indicades 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 3.667,25 euros, i COMPAREGUI per formalitzar la modificació del 
contracte a les dependències del Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de Drets Socials 
(passeig de Sant Joan núm. 75 9è). 
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ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 
 
10.-   (20160287) APROVAR inicialment les Bases Generals del Premi 25 de Novembre- Dia 

Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones; SOTMETRE a informació pública les 
esmentades Bases per un termini de 20 dies hàbils a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, de conformitat amb els articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals; 48.1 de la llei 
30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú i 52 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya; TENIR per aprovades definitivament aquestes bases 
generals, sempre que no s’hagin presentat al·legacions durant el període d’informació pública. 
APROVAR les bases específiques; i CONVOCAR  l’XI Premi 25 de novembre 2016-Dia 
Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones, condicionat a l’aprovació definitiva 
de les esmentades Bases Generals. ESTABLIR un termini de presentació de sol·licituds a iniciar el 
dia següent al de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i fins al 24 de 
novembre de 2016, AUTORITZAR la despesa de 15.000,00 euros amb càrrec a la partida 0201-
48101-23241, del pressupost de 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, i PUBLICAR-LES al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
11.-   (0475/16) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 100.000,00 euros amb càrrec 

al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de l'Il·lustre Col·legi 
d'Advocats de Barcelona, amb NIF Q0863003J, per al servei d'orientació jurídica a l'OMAC - SOJ. 
APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Il·lustre Col·legi 
d'Advocats de Barcelona, amb NIF Q0863003J, per al servei d'orientació jurídica a l'Oficina 
Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) – Servei d'Orientació Jurídica (SOJ), 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 100.000,00 euros. FACULTAR l'Il·lm. Sr. Jaume Asens Llodrà, Quart 
Tinent d'Alcaldia de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència per a la signatura de 
l'esmentat conveni. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que presenti, en data màxima 31 de 
març de 2017, el balanç econòmic, la memòria de funcionament d'aquesta i justificació dels fons 
rebuts de l'any 2016 i, per al segon any 2017 ho presenti en data màxima 31 de març de 2018. 
Aquesta haurà de contenir memòria d'actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats 
obtinguts i memòria econòmica simplificada que inclourà una relació classificada de les despeses i 
inversions de l'activitat, i relació d'altres ingressos i subvencions que hagin finançat l'activitat 
subvencionada i segons està establert al pacte catorzè del conveni esmentat. 

 
12.-   (558/16) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 30.000,00 euros amb càrrec al/s 

pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de l'Organización Mundial 
de Ciudades y Gobiernos Locales, amb NIF G63327696, per al desenvolupament del projecte 
Secretaria de la Comissió d'Inclusió Social, Democràcia Participativa i Drets Humans. APROVAR el 
conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Organización Mundial de Ciudades y 
Gobiernos Locales, amb NIF G63327696, per al desenvolupament del projecte Secretaria de la 
Comissió d'Inclusió Social, Democràcia Participativa i Drets Humans, 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. FACULTAR el Quart Tinent d'Alcaldia de l'Àrea de Drets de Ciutadania, 
Participació i Transparència, l'Im. Sr. Jaume Asens Llodrà, per a la signatura de l'esmentat conveni. 
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REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que presenti, en data màxima 31 de març de 2017, el balanç 
econòmic, la memòria de funcionament i  justificació dels fons rebuts i d'acord amb allò previst al 
pacte setè de l'esmentat conveni. 

 
13.-   (0593/16) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 44.862,50 euros amb càrrec al/s 

pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de l'Asociación Munticultural 
Nakeramos, amb NIF G64204639, per a Interculturalitat Barvaliphe Comunitat Aprenentatge. 
ATORGAR la subvenció a l'Asociación Munticultural Nakeramos, amb NIF G64204639, per un 
import de 44.862,50 euros, per a Interculturalitat Barvaliphe Comunitat Aprenentatge, d'acord amb 
allò previst en l'article 6.2 de la Normativa General Reguladora de les Subvencions aprovada pel 
Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública 
donada la excepcionalitat que concorre en el projecte. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que 
presenti, en data màxima 31 de març de 2017, el balanç econòmic, la memòria de funcionament i 
justificació dels fons rebuts del primer any subvencionat i, per al segon any, ho haurà de justificar 
en data màxima 30/09/2017. Aquesta haurà de contenir memòria d'actuació amb indicació de les 
activitats realitzades i resultats obtinguts i memòria econòmica simplificada que inclourà una relació 
classificada de les despeses i inversions de l'activitat, i relació d'altres ingressos i subvencions que 
hagin finançat l'activitat subvencionada. 

 
Districte de Gràcia 

 
14.-   (20162156) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Federació 

de Colles Sant Medir, amb NIF G58298555, per al Projecte Sant Medir 2016, de conformitat amb la 
Normativa reguladora dels expedients d’autorització de l’atorgament de convenis administratius 
amb altres administracions públiques i institucions aprovada per decret d’Alcaldia el 27 d’abril de 
2011; FACULTAR els regidors del Districte de Gràcia i de Sarrià-Sant Gervasi per a la signatura 
dels documents necessaris per a materialitzar aquest conveni; AUTORITZAR I DISPOSAR la 
despesa per un import de 34.360,00 euros, amb càrrec al pressupost i partida/es indicats en aquest 
mateix document; ABONAR l’esmentada quantitat a l’Entitat Federació de Colles Sant Medir, prèvia 
signatura del present acord per ambdues parts; REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que, en el 
termini màxim de 3 mesos, a partir del dia següent de la data de finalització de l’activitat 
subvencionada, presenti el balanç econòmic, la memòria econòmica de les activitats realitzades i 
justificació dels fons rebuts. 

 
15.-   (20162089) APROVAR inicialment els Plecs de condicions tècniques i el de clàusules 

administratives particulars i annexos que han de regir el contracte número 16C00023, que té per 
objecte la gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, per a la gestió del camp de futbol 
de l’Àliga del Districte de Gràcia, fins al 30 de juny de 2020, d'acord amb el que determinen els 
articles 249.5 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) i 232 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s'aprova el Reglament d´obres, activitats i serveis dels ens locals; i SOTMETRE´L a informació 
pública durant un termini de 20 dies naturals a partir del següent al de la publicació de l'anunci al 
Butlletí Oficial de la Província, d'acord amb l'assenyalat als esmentats articles; TENIR-LO per 
aprovat definitivament, sempre que no s'hagin formulat al·legacions en el termini d'informació 
pública que facin palesa la necessitat d'introduir-hi modificacions o a la suspensió de la licitació; 
INICIAR simultàniament els tràmits per a l'adjudicació, mitjançant procediment obert, d'acord amb 
les prescripcions contingudes als articles 157 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic; i DONAR-NE 
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
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ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 
16.-   (20150022) RECTIFICAR, en virtut del que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992 de règim jurídic 

de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, l’Acord adoptat per la 
Comissió de Govern el 8 de setembre de 2016, pel que s’aprovà l’addenda primera al conveni de 
col·laboració subscrit entre l’Ajuntament, Red Eléctrica de España i Endesa Ingeniería, per a la 
coordinació del desenvolupament de la xarxa elèctrica amb les obres de la ciutat, en el sentit que 
l’import corresponent a l’ingrés que accepta l’Ajuntament és de 247.197,57 euros. 

 
17.-   (20160091) RECTIFICAR, en virtut del que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992 de règim jurídic 

de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, l’Acord adoptat per la 
Comissió de Govern el 7 d’abril de 2016, pel que s’aprovà l’acord de col·laboració per tal d’establir 
com a centre designat autoritzat, a l’efecte de control d’entrada d’animals de companyia per 
l’aeroport i port de Barcelona, al centre d’acollida d’animals de companyia de Barcelona, en el sentit 
que el conveni es subscriu amb el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, i no 
amb la delegació del govern a Catalunya. 

 
18.-   (20160037 Vol 2) PRORROGAR per raons d'interès públic el termini de vigència (3 mesos) fins al 

31 de desembre de 2016 del contracte que té per objecte la conservació de les instal·lacions 
d’enllumenat públic de la ciutat de Barcelona, Zona A - Ciutat Vella, Eixample i Sants-Montjuïc-, i 
atesa la conformitat del contractista, d’acord amb el que estableix l'article 303 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; 
AMPLIAR l'autorització i disposició de despesa del contracte número 15004715 per un import de 
903.267,43 euros amb càrrec al Pressupost i Partida indicades en aquest mateix document; 
DISPOSAR-LA a favor de Citelum Ibérica SA, NIF A59087361; DECLARAR la improcedència de la 
revisió de preus a l'empara de l'article 89 del TRLCSP; REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el 
termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, comparegui per 
formalitzar la pròrroga del contracte a les dependències del Departament d'Administració d'Ecologia 
Urbana. 

 
19.-   (20160038 Vol 2) PRORROGAR per raons d'interès públic el termini de vigència (3 mesos) fins al 

31 de desembre de 2016 del contracte que té per objecte la conservació de les instal·lacions 
d’enllumenat públic de la ciutat de Barcelona, Zona B -Les Corts, Gràcia, Sarrià-Sant Gervasi, 
Horta-Guinardó-, i atesa la conformitat del contractista, d’acord amb el que estableix l'article 303 del 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic; AMPLIAR l'autorització de la despesa del contracte número 15004716 per un import de 
941.786,01 euros amb càrrec al Pressupost i Partida indicades en aquest mateix document; 
DISPOSAR-LA a favor de la Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, S.A., amb núm. de 
NIF A08001182; DECLARAR la improcedència de la revisió de preus a l'empara de l'article 89 del 
TRLCSP; REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la 
recepció d'aquesta notificació, comparegui per formalitzar la pròrroga del contracte a les 
dependències d'Administració d'Ecologia Urbana. 

 
20.-   (20160039 Vol 2) PRORROGAR per raons d'interès públic el termini de vigència (3 mesos) fins al 

31 de desembre de 2016 del contracte que té per objecte la conservació de les instal·lacions 
d’enllumenat públic de la ciutat de Barcelona, Zona C -Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí-, i atesa 
la conformitat del contractista, d’acord amb el que estableix l'article 303 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; AMPLIAR 
l'autorització de despesa del contracte número 15004717 per un import d'1.186.327,09 euros amb 
càrrec al Pressupost i Partida indicades en aquest mateix document; DISPOSAR-LA a favor de 
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Imesapi, SA, NIF A28010478; DECLARAR la improcedència de la revisió de preus a l'empara de 
l'article 89 del TRLCSP; REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils 
següents a la recepció d'aquesta notificació, comparegui per formalitzar la pròrroga del contracte a 
les dependències d'Administració d'Ecologia Urbana. 

 
Districte d'Horta-Guinardó 

 
21.-   (15PL16381) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta Municipal de 

Barcelona, el Pla de Millora Urbana d’ordenació i definició volumètrica del sector S.05 "Bransi" 
inclòs a la modificació puntual del PGM en l’àmbit del barri del Carmel i entorns, promogut per 
Nimoy Connect, SL; 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 

 
22.-   (15PL16293) DECLARAR la caducitat, de conformitat amb l’article 92.1 de la llei 30/1992 de règim 

jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, de la tramitació del 
Pla de Millora Urbana d’ordenació volumètrica del solar, situat a la cantonada dels carrers 
Santander i passeig de la Verneda, promogut per Acciona Inmobiliaria,SLU; fonamentada a 
l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament; que consta a l’expedient i, a efectes de 
motivació, s’incorpora a aquest acord; NOTIFICAR aquest acord als promotors del Pla; i 
PROCEDIR a l’arxiu de les actuacions. 


