Secretaria General

Ref:CG 3/17

ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió ordinària de 26 de gener de 2017.
Aprovació de l'acta de la sessió de 19 de gener de 2017.
Part Decisòria
Propostes d’acord
ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
1.-

(016AVLL/2016-SG) INFORMAR, en el marc de l’acord, de 7 de juny de 2013, sobre participació de
l’Ajuntament de Barcelona en les iniciatives normatives de la Generalitat de Catalunya que
incideixen en el règim especial establert a la Carta Municipal de Barcelona, el posicionament de
l’Ajuntament de Barcelona en relació a la iniciativa normativa següent: I. memòria preliminar de
l'Avantprojecte de Llei de contractes de serveis a les persones de la Generalitat de Catalunya, en
els termes dels documents elaborats pels Serveis Jurídics Municipals que consten a l’expedient i
que constitueixen la motivació del present acord. NOTIFICAR el present acord i el posicionament
municipal sobre cada iniciativa normativa a la Secretaria de la Comissió Mixta GeneralitatAjuntament.

2.-

(1/2017) MODIFICAR les bases de la convocatòria de 120 places d’Agent de la Guàrdia Urbana de
Barcelona, mitjançant oposició en torn lliure, aprovades per la Comissió de Govern, de 12 de gener
de 2017, en el sentit d'afegir a l'apartat 1 “De les 120 places convocades, 6 es corresponen al 10%
addicional previst a l'oferta d'ocupació pública parcial per a l’any 2017, les quals es podran cobrir
atenent a les vacants sobrevingudes que es produeixin durant el present any”. DONAR compte de la
present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció.

3.-

(25/15) PRORROGAR el contracte núm. 14004771, relatiu a l’Acord Marc que té per objecte la
prestació dels serveis de correcció i traducció de textos i l’assessorament lingüístic i sociolingüístic,
en virtut del que estableix l'art. 303 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 d’acord amb la clàusula 5 del
PCAP de l'esmentat contracte, adjudicat a l’empresa Linguaserve Internalización de Servicios, S.A.,
NIF A-82615972, des del dia 2 de febrer del 2017 fins a l’1 de febrer de 2019 en atenció a les
raons indicades a l'informe emès per la Directora de Comunicació, d'11 de gener de 2017, i segons
compareixença signada per l'empresa.

4.-

(23/2017) APROVAR les modificacions en l’organigrama de la Gerència de Presidència i Economia
en l’àmbit de la Direcció de Patrimoni i de la de Pressupostos i Política Fiscal, assignant les
adscripcions, denominacions i funcions al òrgans afectats, tal i 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.

5.-

INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document de 26 de gener
de 2017.
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6.-

(03 PPB2017) APROVAR, a l'empara de l'article 109.2 de la Llei 39/2015, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la rectificació dels errors de transcripció en la
regulació dels preus públics per l'any 2017 i successius, per determinades prestacions dels
equipaments de districte i les instal·lacions esportives municipals, aprovada per la Comissió de
Govern de 15 de desembre de 2016 i publicada al Butlletí Oficial de la Província el 27 de desembre
de 2016, que s’indiquen en l’annex.
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
Districte de l'Eixample

7.-

(15PL16356) 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
Especial per a la modificació d'usos de l'immoble situat a l'avinguda Diagonal, 233, cantonada amb
el carrer Padilla, promogut per la Diputació de Barcelona, atesa l’existència de motius determinants
per a la declaració de caducitat, fonamentats 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.
Districte de Sant Martí

8.-

(16PL16393) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta Municipal de
Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la determinació dels paràmetres edificatoris del front
consolidat del carrer Doctor Trueta, cantonada al carrer Ciutat de Granada, promogut per Promoción
Ciudad de Granada 11, 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.
EL SECRETARI GENERAL

Jordi Cases i Pallarès
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