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Ref:CG 7/16 

 
 
 ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió ordinària de 25 de febrer de 2016. 
 
 Aprovació de l'acta de la sessió de 18 de febrer de 2016. 
 
 Part Decisòria 
 
 Propostes d’acord 
 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
 
1.-  (170/2016) APROVAR les modificacions en l’organigrama de la Gerència de Recursos i de la 

Gerència de Recursos Humans i Organització, assignant les adscripcions, denominacions i 
funcions als òrgans afectats, tal com es detalla als annexos. 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. 

 
2.-  INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document de 25 de 

febrer de 2016. 
 
3.-  (EM 2016-02/1) AUTORITZAR a l’empresa BAMSA l’increment de tarifes segons sol·licitud 

presentada en data 12 de gener de 2016 i de conformitat amb el que disposa la clàusula 42.3 del 
Plec de Bases del Concurs, i en conseqüència que, a partir de l’1 de març de 2016, la tarifa 
màxima dels aparcaments que gestiona l’empresa BAMSA quedi establerta en 0,045925 euros 
per minut, abans d’IVA. 

 
4.-  (2016/51) APROVAR el conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 

l’Ajuntament de Barcelona per impulsar actuacions conjuntes en matèria de consum i defensa 
dels drets dels consumidors i usuaris; FACULTAR el Comissionat d’Economia Cooperativa, Social 
i Solidària i Consum, Jordi Via Llop, per a la signatura del conveni. 

 
5.-  (25596) ADQUIRIR a títol de compravenda a l’entitat Buildingcenter SAU (CIF A-63106157) 

l’habitatge quart segona de la finca del carrer Rasos de Peguera núm. 87 (finca registral 23.100 
del Registre de la Propietat núm. 13 de Barcelona), en virtut del dret de tanteig que ostenta la 
Generalitat de Catalunya i que exerceix en benefici de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes 
del punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i 
urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària; 
APROVAR com a preu de la compravenda l’import de 49.210 euros; LLIURAR al Patronat 
Municipal de l’Habitatge la quantitat de 49.210 euros, amb càrrec a l’obligació reconeguda al seu 
favor per decret de 31 de desembre de 2014, assentament 7000424875 del pressupost municipal 
de l’any 2014, ENCARREGANT-LI el pagament de l’esmentada adquisició, així com la gestió i 
administració del referit habitatge per tal de destinar-lo a lloguer social; FORMALITZAR la 
compravenda; i INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat. 
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6.-  (25633) ADQUIRIR a títol de compravenda a l’entitat financera Bankia S.A. (CIF A-14010342) 

l’habitatge primer segona de la finca del carrer Foradada 12 (finca registral 48149 del Registre de 
la Propietat núm. 2 de Barcelona), en virtut del dret de tanteig que ostenta la Generalitat de 
Catalunya i que exerceix en benefici de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) de 
l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la 
mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària; APROVAR com a 
preu de la compravenda l’import de 60.000 euros; LLIURAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la 
quantitat de 60.000 euros, amb càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 de 
desembre de 2014, assentament 7000424875 del pressupost municipal de l’any 2014, 
ENCARREGANT-LI el pagament de l’esmentada adquisició, així com la gestió i administració del 
referit habitatge per tal de destinar-lo a lloguer social; FORMALITZAR la compravenda; i 
INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat. 

 
7.-  (25637) ADQUIRIR a títol de compravenda a l’entitat financera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 

SA (CIF A-48265169) l’habitatge primer primera de l’escala D de la finca del carrer Vallcivera núm. 
35 (finca registral 16.925 del Registre de la Propietat núm. 13 de Barcelona), en virtut del dret de 
tempteig que ostenta la Generalitat de Catalunya i que exerceix en benefici de l’Ajuntament de 
Barcelona, en els termes del punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de 
mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos 
d’execució hipotecària; APROVAR com a preu de la compravenda l’import de 40.000 euros; 
LLIURAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 40.000 euros, amb càrrec a 
l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 de desembre de 2014, assentament 
7000424875 del pressupost municipal de l’any 2014, ENCARREGANT-LI el pagament de 
l’esmentada adquisició, així com la gestió i administració del referit habitatge per tal de destinar-lo 
a lloguer social; FORMALITZAR la compravenda; i INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat. 

 
8.-  (3-014/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-014/2016 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 10.000,00 euros, per atendre despeses de formació 
del personal de la Gerència Municipal, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 16021591; i 
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
9.-  (3-015/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-015/2016 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 6.000.000,00 euros, per atendre despeses del 
Consorci de l’Habitatge en la concessió d’ajuts en la rehabilitació d’edificis d’habitatges i per ajuts 
en el pagament de lloguers, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 16021691; i PUBLICAR 
aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 
10.-  (20080263) PRORROGAR el contracte d’arrendament (contracte núm. 08004618) de l’edifici 

ubicat al passeig de Sant Joan núm. 75 de Barcelona, propietat de Farrag, SL, de conformitat amb 
la clàusula tercera de l’esmentat contracte, des del 9 d’abril de 2016 fins al 8 d’abril de 2017, en les 
mateixes condicions en què fou concertat l’arrendament. AUTORITZAR I DISPOSAR a favor de 
Farrag, SL, amb NIF núm. B62371513 la despesa d'1.007.037,72 euros, IVA inclòs, dels quals 
832.262,58 euros corresponen al preu net i 174.775,14 euros a l’IVA al tipus impositiu del 21%. 
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Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o 
realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos 
municipals. NOTIFICAR aquesta resolució a Farrag, SL. 

   
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 
Districte d'Horta-Guinardó 

 
11.-  (393/2015) RATIFICAR la resolució de 27 de gener del 2016 pel Gerent del Districte 

d’Horta-Guinardó, que s’adjunta com a Document núm. 1, relativa a AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import de 181,75 euros amb càrrec al/ls 
pressupost/os i partida/es indicades en el mateix document, a favor de QSL Serveis Culturals, 
SLU amb NIF B-60641925, per atendre el cost de les quotes d’accés als tallers del Centre Cívic 
Casa Groga realitzat per les persones en situació d’atur de conformitat amb l’acord del Consell 
plenari de 27 de març del 2009. 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
12.-  (20160169) AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import de 

3.584.260,62 euros, amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix document, a 
favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb NIF P0800258F, en concepte del darrer 
pagament de l’exercici 2015 de la Taxa Metropolitana de Tractament i Disposició de Residus 
municipals, segons informe adjunt de 22 de gener de 2016 del director de Serveis de Pressupost. 

 
13.-  (2016/DSM0001) APROVAR la revisió de les tarifes aplicables als aparcaments de concessió 

municipal i als de gestió directa a partir de l'1 de març de 2016, d’acord amb l’informe del 
Departament de Planificació de 15 de febrer de 2016 que incorpora l’expedient, i en compliment 
del que disposa l’Acord de 12 de juliol de 2007 de la Comissió de Seguretat i Mobilitat; 
NOTIFICAR-HO als interessats. 

 
14.-  (16SD0084B) APROVAR el Protocol de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, 

l’Ajuntament de Barcelona i l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona per a l’articulació de 
les xarxes Trambaix i Trambesòs i la implantació d’una xarxa tramviària unificada i FACULTAR la 
Ima. Sra. Janet Sanz Cid, Quarta Tinenta d’Alcaldia per a la signatura del present protocol.  

 
15.-  (20160004) ESMENAR, d'acord amb l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, els errors materials continguts a 
la clàusula 4 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, el contracte núm. 15004487, 
expedient 20160024, aprovat per la Comissió de Govern el 4 de febrer de 2016, relatiu als serveis 
de suport, assistència tècnica, assessorament en el seguiment i control de l'execució de les 
actuacions incloses en els següents àmbits (2016-2018), i el foment de l’ocupació de persones 
amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral:- El protocol de tramitació de projectes i 
seguiment de les obres ordinàries d'infraestructures i/o elements d'urbanització. - El Comitè i la 
Comissió d'Obres i Mobilitat. - La Intervenció Municipal; PUBLICAR aquesta Resolució al DOUE, 
al BOE i al Perfil del contractant, i ampliar el termini per a la presentació de les sol·licituds de 
participació en 30 dies naturals a comptar des del dia següent al de la data de l’enviament de 
l’anunci al DOUE. 

 
Districte de l'Eixample - Districte de Sarrià-Sant Gervasi - Districte de Gràcia 
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16.-  (018-2015-OS-D00-CTT) RESOLDRE les al·legacions interposades en el tràmit d'informació 
pública de l'Ordenació Singular de Terrasses de l’avinguda Diagonal, en el tram comprès entre la 
plaça Francesc Macià i el passeig de Gràcia, d'iniciativa municipal, en el sentit que, 
justificadament i raonada, figura a l'informe tècnic que consta a l'expedient i que es dóna per 
reproduït. APROVAR definitivament, a l'empara de l'article 79 de l'Ordenança de Terrasses, 
l'Ordenació Singular de Terrasses de l’avinguda Diagonal, en el tram comprès entre la plaça 
Francesc Macià i el passeig de Gràcia, segons el text que consta com a annex a la present 
proposta. NOTIFICAR el present acord a les persones que han comparegut durant el tràmit 
d'informació publica. PUBLICAR el present acord i el text íntegre de l'Ordenació Singular de 
Terrasses de l’avinguda Diagonal, en el tram comprès entre la plaça Francesc Macià i el passeig 
de Gràcia per a la seva eficàcia, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i a la 
pagina web de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUiQV), en compliment 
de l'article 80 de l'Ordenança de Terrasses. DONAR-NE compte  al Plenari del Consell Municipal. 

 
Districte d'Horta-Guinardó 

 
17.-  (15PL16289) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta Municipal de 

Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a l’ordenació de la parcel·la situada als carrers de Martí i 
Alsina, núm. 2 de Chapí, núm. 46-52, i del Vent, núm. 5-9B, promogut per Lassus Internacional, 
S.L.; 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. 

  
 


