Secretaria General

Ref:CG 29/17

ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió ordinària de 26 de juliol de 2017.
Aprovació de l'acta de la sessió de 20 de juliol de 2017..
Part decisòria
a) Propostes d’acord
ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
1.-

(014 AVLL/2016-SG Fase II) 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. Avantprojecte de llei de Territori 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, i ADHERIR-SE a l’escrit d’al·legacions que
l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha presentat a la Generalitat de Catalunya amb motiu de
l’Avantprojecte de llei esmentat. NOTIFICAR el present acord i el posicionament municipal sobre cada
iniciativa normativa a la Secretaria de la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament.

2.-

(429/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Carles Lloveras Lleal (mat. 71745) entre la
seva activitat municipal com a personal eventual amb la categoria professional de Director de la
Secretaria General, amb destinació a la Direcció de Serveis de Secretaria General de la Gerència de
Recursos, on ocupa el lloc de treball de Director 2 (20.20.GE.30), i l’activitat pública com a professor
associat a temps parcial de la Universitat Pompeu Fabra, per al curs acadèmic 2016-2017 des del 3
d'abril fins al 10 de juliol de 2017. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. D’altra banda, 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.

3.-

(786/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. David Martínez Luján (mat. 25318) entre la
seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria professional de Caporal del Servei
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS) (codi lloc: 61.10.PE.10), adscrit al Parc de
Bombers de Montjuïc 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 120 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
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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 d'abril de 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.-

(784/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Eduardo Lasanta Garcia (mat. 24538) entre
la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria professional de Bomber del
Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (SPEIS) (codi lloc: 92.10.PE.20), adscrit al Parc de
Bombers de l'Eixample, 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 d'abril de 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.

5.-

(831/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Núria Aviñó Esteban (mat. 74889) entre
la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria professional d’Auxiliar
administrativa, amb destinació a la Direcció de Serveis d'Inspecció de la Gerència d'Ecologia, Urbanisme
i Mobilitat, on ocupa el lloc de treball de Suport 3 (90.30.GE.10), i l’activitat pública per a la realització
d’un projecte específic d'investigació científica i tècnica a la Fundació Clínic de la Recerca Biomèdica
sobre la “Caracterización del miedo a la insuficiencia renal en el donante renal en vida”. La dedicació al
citat projecte serà a temps parcial 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.-

(833/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Esther Pita Nebot (mat. 39859) entre la
seva activitat municipal com a funcionària de carrera, amb la categoria professional de TM Treball Social,
amb destinació al Departament de Gent Gran de la Gerència Drets Socials, on ocupa el lloc de treball de
Gestió Projectes 2 (70.20.GE.10), i l’activitat privada per compte propi de formadora autònoma. 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
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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.-

(883/2017) APROVAR la modificació de l’organigrama de la Gerència de Drets de Ciutadania,
Participació i Transparència, 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.

8.-

(677/17) SELECCIONAR l’empresa Taxi Ecològic-Ecotaxi Barcelona, SL, amb NIF B65837320, com a
adjudicatària de l’acord marc, amb núm. de contracte 17002431, que té per objecte fixar les condicions
per a la contractació del servei de taxi per al trasllat de personal municipal en funcions de representació
de l’Ajuntament de Barcelona i de la resta d’organismes adherits, en ser la seva oferta la considerada
més avantatjosa segons els criteris establerts als plecs; REQUERIR l’adjudicatari per a formalitzar el
contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part dels
adjudicataris del requeriment per a la formalització, sempre i que hagin transcorregut 15 dies hàbils des
de la tramesa 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.

9.-

(720/13) ANUL·LAR les autoritzacions i disposicions de despesa aprovades per acord de la Comissió de
Govern d'1 de desembre de 2016 per un import de 565.073,80 euros (IVA inclòs) a favor de l’anterior
adjudicatari del contracte número 13001895, Industrial y Privada, SA (SEVIP, SA) Sociedad Española de
Vigilancia, NIF A08826745, que té per objecte el servei de recepció d'alarmes i els serveis de
manteniment dels sistemes de detecció d'incendis, alarmes de seguretat, càmeres i/o circuits tancats de
TV dels edificis adscrits als 10 districtes i vàries gerències de l'Ajuntament de Barcelona; AUTORITZAR i
DISPOSAR aquesta despesa, amb càrrec al Pressupost i Partides indicades en les relacions comptables
que acompanyen aquest acord, a favor de l’empresa SEVIP & CERSA, SL, amb NIF B85582013; segons
el que estableix l’article 85 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, ja que, en virtut de les interlocutòries de 31 de març
de 2017 i 3 de maig de 2017, el jutjat mercantil número 5 de Barcelona va acordar adjudicar a l’empresa
abans indicada la unitat productiva de la mercantil anterior adjudicatària del present contracte.
ACCEPTAR expressament la successió empresarial, en relació a aquest contracte, de l’empresa SEVIP
& CERSA, SL, amb NIF B85582013, respecte l’anterior adjudicatària, l’empresa Industrial y Privada, SA
(SEVIP, SA) Sociedad Española de Vigilancia, NIF A08826745, quedant la primera subrogada en tots els
drets i obligacions derivats del present contracte, excepte en allò que preveu l’article 42.1. c) de la Llei
General Tributària.

10.-

(994/17) INICIAR l'expedient per a la contractació del subministrament elèctric per a edificis i
instal·lacions de l’Ajuntament de Barcelona i Organismes Associats amb núm. de contracte 17003998,
mitjançant tramitació urgent, amb la utilització del procediment negociat, i amb un pressupost total de
licitació de 9.946.140,23 euros, IVA inclòs, distribuït en els següents lots: - LOT núm. 1, Baixa Tensió, per
un import de 7.945.149,56 euros IVA inclòs; LOT núm. 2, Baixa Tensió (ecolot), per un import de
354.584,00 euros IVA inclòs; LOT núm. 3, Mitja Tensió, per un import d'1.646.406,67 euros IVA inclòs;
DECLARAR la urgència en la tramitació d'acord amb la justificació que consta a l'expedient; 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;
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AUTORITZAR la despesa corresponent a l’Ajuntament de Barcelona per un import de 7.127.385,74
euros amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen a les relacions adjuntes que
acompanyen aquest mateix document amb el següent desglossament: pressupost net 5.890.401,44
euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA d'1.236.984,30 euros, condicionada a l’existència
de crèdit adequat i suficient en el pressupost posterior a l’actual. Per a la resta del pressupost
s’incorporen a l’expedient els documents comptables aprovats pels corresponents organismes associats.
11.-

(2017/594) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació
Catalunya Europa pel Projecte "Llegat Pasqual Maragall" 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 180.000,00 euros, que
representa el 29,27% del projecte, que té un import de 615.000,00 euros. AUTORITZAR I DISPOSAR la
despesa a favor de la Fundació Catalunya Europa amb CIF G64693914, per un import de 180.000,00
euros, amb càrrec a la partida 48903/92011/0701 distribuïts en 60.000,00 euros per a l’any 2017,
60.000,00 euros per a l’any 2018 i 60.000,00 euros per a l’any 2019, condicionat a l´existència de crèdit
suficient i adequat. 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. DONAR-NE
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

12.-

(2017/616) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut Català
Internacional per la Pau (ICIP) pel Projecte " Estratègies de memòria, veritat i reconciliació de dones
colombianes a l'exterior." 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, que representa el 59,92% del projecte, que
té un import de 70.090,50 euros. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa a favor de Institut Català
Internacional per la Pau (ICIP) amb CIF Q0801573G, per un import de 42.000,00 euros, amb càrrec a la
partida 48903/23291/0701. 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.

13.-

INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document de 26 de juliol de
2017.

14.-

(1008/17) APROVAR el protocol de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Formació
i Treball per a l’estudi de l’adopció de mesures per a la inserció laboral dels col·lectius més desafavorits
de la ciutat; FACULTAR el Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum per
formalitzar el present protocol.

15.-

(E.09.6015.17) ADQUIRIR, a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, a l’entitat financera
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (CIF núm. A-48265169), l’habitatge situat al carrer de Llinars del
Vallès núm. 8, 1-A, (identificat registralment com finca núm. 4729 del Registre de la Propietat núm. 20
dels de Barcelona), en virtut del dret de tempteig que ostenta 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 i de la Disposició
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addicional setena de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de
les persones en risc d’exclusió residencial, en el seu punt 3; APROVAR com a preu de la compravenda
l’import de 43.151,16 euros; LLIURAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 43.151,16
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 de l’esmentat habitatge per tal de destinar-lo a
habitatge de lloguer social; FORMALITZAR la compravenda, 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.
16.-

(E.10.6026.17) AUTORITZAR a la societat municipal Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, per
l’atorgament de les corresponents autoritzacions per a la materialització per part de la societat
Bardiomar, SL, titular del dret de superfície constituït el 4 de març de 2002, sobre la finca titularitat
municipal ubicada al passeig Taulat 276 de Barcelona, de la venda del cinquanta per cent del seu capital
social a la societat Foncière des Murs SCA i la constitució d’una hipoteca immobiliària de màxim de
primer rang, d’acord amb les condicions establertes en el propi contracte de constitució del dret de
superfície, per un import màxim de 10.700.000 euros.

17.-

(3-099/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-099/2017 de modificacions de crèdit, consistent en generació
de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017,
provinents de l’ingrés de l’exercici 2017 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per destinar a despeses
d’emergències socials segons Conveni Programa CUESB, per un import de 140.561,20 euros, de
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a
l’expedient, referència comptable 17071095; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONARNE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda.

18.-

(3-100/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-100/2017 de modificacions de crèdit, consistent en
transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017, d’import
367.962,40 euros, per atendre el pagament de la Sentència TSJC, de 10 d’abril de 2017, per ocupació
de la finca núm. 297B de l’avinguda Meridiana de Barcelona, de conformitat amb la documentació i amb
la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm.
17071091; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.

19.-

(3-107/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-107/2017 de modificacions de crèdit, consistent en
transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017, d’import
484.742,46 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. 17071791; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.

20.-

(3-110/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-110/2017 de modificacions de crèdit, consistent en
transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017, d’import
137.716,00 euros, per atendre transferències de crèdit del Districte de Ciutat Vella per atendre despeses
d’Inversió no previstes inicialment, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 17071991; i PUBLICAR aquest
acord a la Gaseta Municipal.

21.-

(3-112/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-112/2017 de modificacions de crèdit, consistent en
transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2017,
d’import 813.321,00 euros, per atendre despeses derivades del Conveni de col·laboració en matèria de
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gestió cadastral entre l’Ajuntament de Barcelona i la Dirección General del Catastro, de conformitat amb
la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència
comptable núm. 17072191; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la
Comissió d’Economia i Hisenda.
ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ
23.-

(2017/886) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, l’Institut Català del
Sòl i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la promoció conjunta del Projecte Barcelona-Catalonia
2017-2018 de promoció de l’oferta de Barcelona i la seva àrea metropolitana a nivell nacional i
internacional com a destinació preferent per a inversions d’alt impacte al nostre territori, que instrumenta
una transferència corrent a l’Institut Català del Sòl per un import de 534.500,00 euros; AUTORITZAR I
DISPOSAR la despesa de 534.500,00 euros a favor de l’Institut Català del Sòl amb càrrec de la partida
0301-43321-48903, distribuïda en l’import de 261.000,00 euros corresponent al Pressupost de 2017 i
l’import de 273.500,00 euros corresponent al Pressupost de 2018, en aquest cas condicionat a
l’existència de crèdit adequat i suficient; FACULTAR el Segon Tinent d’Alcaldia, Im. Sr. Jaume Collboni
Cuadrado, per a la signatura del present conveni.

24.-

(2017/900) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i Consorci ZF
Internacional SAU, amb NIF A61290292, per a la realització del projecte “Fires SIL2017, 19È Saló
Internacional de Logística i de la Manutenció i Edelivery Barcelona Expo & Congress 2017” 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 60.000,00 euros; DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per
raons d’interès públic justificades en els informes que consten a l’expedient; AUTORITZAR I DISPOSAR
la despesa de 60.000,00 euros amb càrrec a la partida 0301-46750-43333; 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 Regidor Im.
Sr. Agustí Colom Cabau per a la signatura del conveni.

25.-

(2017/1034) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i Fundació
Barcelona Comerç, amb NIF G63433650, per a la realització del “Pla d’Actuació 2017” , 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
418.431,00 euros; DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic
justificades en els informes que consten a l’expedient; AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de
418.431,00 euros amb càrrec a la partida corresponent del Pressupost de 2017; 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 la Regidora
Ima. Sra. Montserrat Ballarín Espuña per a la signatura del conveni.
ÀREA DE DRETS SOCIALS

26.-

Ref:CG 29/17
v. 27- 7- 2017
9: 36

(20170200) INICIAR l’expedient per a la contractació de gestió del Centre de Dia Poble-sec: servei
d’acolliment diürn i servei d’alimentació al migdia i servei d’higiene (dutxes i rober) per a persones sense
llar, que incorpora objectius d’eficiència social, d’acord amb les previsions del plec de prescripcions
tècniques, amb núm. de contracte 17004030, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del
6

procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 2.888.669,96 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 partida i als pressupostos que s’indiquen en el
document comptable, amb el següent desglossament: 2.626.063,60 euros de pressupost net i
262.606,36 euros en concepte d’IVA al tipus impositiu del 10%; condicionada a l’existència de crèdit
adequat i suficient en els pressupostos corresponents; DONAR-NE compte a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.
27.-

(20170209) INICIAR l’expedient per a la contractació de la gestió i l’administració de les residències
municipals Francesc Layret (lot 1), Parc del Guinardó (lot 2) i Josep Miracle (lot 3), incorporant mesures
d’eficiència social, a favor dels drets ciutadans i socials de les persones que executen els contractes o de
les persones que en són destinatàries o usuàries, amb número de contracte 17004067 (lot 1: 17004110,
lot 2: 17004112 i lot 3: 17004113), mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment
obert, i amb un pressupost total de licitació de 8.745.867,82 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 el document
comptable dels quals 8.409.488,28 euros són pressupost net i 336.379,54 euros són en concepte d’IVA
al tipus impositiu del 4%; condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os
corresponents, amb el següent desglossament: Lot 1: 3.405.700,26 euros IVA inclòs (3.274.711,78 euros
de pressupost net, i 130.988,48 euros en concepte d’impost sobre el valor afegit). Lot 2: 2.505.372,92
euros IVA inclòs (2.409.012,42 euros de pressupost net, i 96.360,50 euros en concepte d’impost sobre el
valor afegit). Lot 3: 2.834.794,64 euros IVA inclòs (2.725.764,08 euros de pressupost net, i 109.030,56
euros en concepte d’impost sobre el valor afegit). DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.

28.-

(20170281) INICIAR l’expedient per a la contractació de gestió de l’equipament integral Horta: servei
d’acolliment diürn i servei d’acolliment nocturn d’atencions bàsiques per a persones sense llar per a la
seva inserció social amb la incorporació de mesures d’eficiència social, d’acord amb les previsions del
plec de prescripcions tècniques, amb núm. de contracte 17004077, mitjançant tramitació ordinària, amb
la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 4.456.209,44 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 partida i als pressupostos que
s’indiquen en el document comptable, amb el següent desglossament: 4.051.099,49 euros de pressupost
net i 405.109,95 euros en concepte d’IVA al tipus impositiu del 10%; condicionada a l’existència de crèdit
adequat i suficient en els pressupostos corresponents; DONAR-NE compte a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.

29.-

(201702010) INICIAR l’expedient per a la contractació de la gestió del servei dels Habitatges amb
Serveis per a Gent Gran adreçat a les persones grans que viuen en els habitatges a la ciutat de
Barcelona, incorporant mesures d’eficiència social a favor dels drets laborals de les persones
treballadores que executen els contractes, amb número de contracte 17004044 (lot 1 (Barceloneta i Via
Favència II): 17004050, lot 2 (Marina, Via Favència I i Cibeles): 17004051, lot 3 (Joan Torras, Reina
Amàlia I i Reina Amàlia II): 17004054 i lot 4 (Bronze-Coure, Urrutia i Quatre Camins): 17004057),
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de
licitació de 4.087.886,94 euros, IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte;
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CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l’esmentada quantitat amb càrrec a les
partides i als pressupostos que s’indiquen en el document comptable dels quals 3.716.260,86 euros son
pressupost net i 371.626,08 euros són en concepte d’IVA al tipus impositiu del 10%; condicionada a
l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponents, amb el següent
desglossament: Lot 1: 967.097,40 euros IVA inclòs (879.179,46 euros de pressupost net, i 87.917,94
euros en concepte d’impost sobre el valor afegit). Lot 2: 898.417,48 euros IVA inclòs (816.743,16 euros
de pressupost net, i 81.674,32 euros en concepte d’impost sobre el valor afegit). Lot 3: 1.145.902,56
euros IVA inclòs (1.041.729,60 euros de pressupost net, i 104.172,96 euros en concepte d’impost sobre
el valor afegit). Lot 4: 1.076.469,50 euros IVA inclòs (978.608,64 euros de pressupost net, i 97.860,86
euros en concepte d’impost sobre el valor afegit). DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.
30.-

(201702015) INICIAR l’expedient per a la contractació de la gestió de l’equipament d’apartaments tutelats
per a gent gran Pau Casals i els àpats en companyia, incorporant mesures d’eficiència social, a favor
dels drets ciutadans i socials de les persones que executen els contractes o de les persones que en són
destinatàries o usuàries, amb número de contracte 17004040, mitjançant tramitació ordinària, amb la
utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 745.638,12 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 el document comptable, amb el següent desglossament: 716.959,74 euros de pressupost
net i 28.678,38 euros en concepte d’IVA al tipus impositiu del 4%; condicionada a l’existència de crèdit
adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponents; DONAR-NE compte a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.

31.-

(20170262) APROVAR inicialment les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per
l’arranjament i adequació de locals de la ciutat de Barcelona destinats a activitats d’educació en el lleure
d’infants, adolescents i joves, 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 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
la convocatòria i obrir el procediment de concurrència competitiva per a l’atorgament de subvencions per
l’arranjament i adequació de locals de la ciutat de Barcelona destinats a activitats d’educació en el lleure
d’infants, adolescents i joves, condicionat a l’aprovació definitiva de les bases generals; CONSTITUIR
com a òrgan instructor la comissió que s’estableix a la clàusula tretzena, apartat segon, de les bases
generals i onzena de la convocatòria, 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 el 27 de setembre de
2017, AUTORITZAR la despesa de 100.000,00 euros amb càrrec a la partida 0201 – 78025 – 15131, del
pressupost de 2017, ORDENAR la publicació de les bases i la convocatòria per a l’atorgament de
subvencions per a l’arranjament i adequació de locals de la ciutat de Barcelona destinats a activitats
d’educació en el lleure d’infants, adolescents i joves al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al
Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Barcelona; FACULTAR en la presidenta de la comissió instructora
que s’estableix a la clàusula tretzena, apartat segon, de les bases generals i onzena de la convocatòria
per tal d’efectuar els actes de tràmit i definitius que puguin correspondre; FACULTAR el Gerent de Drets
Socials per tal d’efectuar els actes de gestió pressupostària dimanants de la present convocatòria.
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32.-

(20170234) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Coordinadora d’Entitats del Poblesec amb NIF G59055525 per l’execució del projecte “Baixem al carrer”, amb la finalitat de d’enfortir els
lligams de les persones del barri envers aquelles més grans i evitar el deteriorament físic i mental que
provoca l’aïllament, 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 30.000,00 euros dels quals 15.000,00
euros l’any 2017 i 15.000,00 euros l’any 2018, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient.
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 la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec
amb NIF G59055525, la despesa total de 30.000,00 euros dels quals 15.000,00 euros amb càrrec al
pressupost de l’any 2017 i 15.000,00 euros amb càrrec al pressupost de l’any 2018, condicionats aquests
darrers a l’existència de crèdit adequat i suficient, equivalent 44,77% del cost total del projecte (67.000,00
euros). REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior als tres mesos, a comptar
des del 31 de desembre de 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, Regidora de Drets Socials,
per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin.

33.-

(20170303) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Hospital Sant Joan de Déu amb NIF
R-5800645-C per l’execució del projecte “Projecte per a la reducció de l’impacte de l’hospitalització
infantil”, amb la finalitat de d’afavorir una vivència el més positiva possible de l’experiència de la malaltia
en el nen i l'adolescent, 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 50.000,00
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 Hospital Sant Joan de Déu amb NIF R5800645-C, la despesa total de 50.000,00 euros, amb càrrec al pressupost de 2017, equivalent 13,09%
del cost total del projecte del cost total del projecte (381.936,96 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, 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.

34.-

(20170320) APROVAR la creació d’un fons extraordinari per atorgar 1.000 ajuts d’urgència social a
unitats de convivència vulnerables dels barris de l’Eix Besòs en forma de Suport Municipal d’Inclusió,
com a recurs econòmic per cobrir necessitats bàsiques d’alimentació, educació, vestit i manteniment de
les condicions d’habitabilitat de la seva llar. Aquest fons conforma, així mateix, la prova pilot B-Mincome
prevista en l’acord de la Comissió de Govern de 8 de juny de 2017. El fons es crea en conformitat amb el
que disposa la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de Prestacions socials de caràcter econòmic, i l’import total a
ser destinat al SMI serà de 4.200.000,00 euros, per als pressupostos dels anys 2017, 2018 i 2019.
ESTABLIR els requisits, criteris i procediment per atorgar aquest fons en relació al projecte B_Mincome,
que consten en els annexos adjunts (I, II, III, IV i V). ENCARREGAR-NE la gestió a l’Institut Municipal de
Serveis Socials amb les condicions reguladores que es fan constar a l’annex VI, FORMALITZAR el
present acord mitjançant el conveni, així com FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz i Castellví per a la
formalització de l’esmentat conveni així com tots els actes que se’n puguin desprendre. FACULTAR la
Gerència de l’Institut Municipal de Serveis Socials perquè dicti els actes necessaris per a la millor
concreció i efectivitat d’aquest Acord pel que fa al fons. PUBLICAR aquest Acord íntegrament al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal i al Tauler d'Edictes. AUTORITZAR i
DISPOSAR a favor de l’Institut Municipal de Serveis Socials la despesa de 4.200.000,00 euros de la
partida 0201 41040 23151, dels quals 800.000,00 euros del pressupost de l’any 2017, 1.400.000,00
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euros amb càrrec al pressupost de l’any 2018 i 2.000.000,00 euros amb càrrec al pressupost de 2019,
condicionats aquests dos darrers a l’existència de crèdit adequat i suficient. DECLARAR la urgència del
procediment relatiu a l’atorgament de l’esmentat fons i, d’acord amb el que estableix l’art. 33 de la Llei
39/2015, de procediment administratiu comú a les administracions públiques, reduir a la meitat els
terminis que s’estableixen per a la seva tramitació; SOTMETRE el contingut de l’Acord a informació
pública per un termini de deu dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb l’article 52 de la Llei 26/2010, del 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; i TENIR-LO per
aprovat definitivament, en cas que no s'hagin presentat al·legacions durant el període d’informació
pública. APROVAR l’acord de col·laboració intramunicipal entre Barcelona Activa i l’Ajuntament de
Barcelona en el marc del programa de plans d’ocupació municipals per al desenvolupament del projecte
B_Mincome en l’Eix Besòs, FORMALITZAR el present acord mitjançant el conveni que consta a l’annex
VII, així com FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz i Castellví per a la formalització de l’esmentat conveni
així com tots els actes que se’n puguin desprendre.
35.-

(20170329) ENCARREGAR al Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, de conformitat amb
l’article 11 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, l’impuls i la gestió
d’actuacions per a la promoció social d’habitatge, impulsant la licitació de projectes amb cooperatives
sense ànim de lucre, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, en els solars municipals següents:
avinguda de l'Estatut de Catalunya 15-19 (La Clota, Horta Guinardó), carrer Bolívia, 5-9 (El parc i la
llacuna del Poblenou, Sant Martí), carrer Aiguablava 74-76 (La Trinitat Nova, Nou Barris), carrer Bolívia
23-27 (El parc i la llacuna del Poble Nou, Sant Martí), amb les determinacions i paràmetres que, a títol
indicatiu, es fa constar en les fitxes que consten en el document tècnic incorporat degudament a
l’expedient i que es donen per reproduïts. FORMALITZAR el present acord mitjançant conveni, d’acord
amb el redactat que consta al document annex que s’aprova. FACULTAR el Gerent de Drets Socials per
a la signatura del present conveni. PUBLICAR-LO en el Butlletí Oficial de la Província i en la Gaseta
Municipal.
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

36.-

(709/17) INICIAR l'expedient per a la contractació de la gestió del servei d’atenció a homes per la
promoció de relacions no violentes (SAH), amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de
contracte 17002823, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un
pressupost total de licitació de 853.237,11 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 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 775.670,10 euros; tipus
impositiu del 10% d'IVA, i import de l'IVA de 77.567,01 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.

37.-

(934/17) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 47.000,00 euros amb càrrec al/s
pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de la Coordinadora d'Entitats del
Poble-sec, amb NIF G59055525, per al projecte "Pla acollida Poble-sec per a tothom". APROVAR el
conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i Coordinadora d'Entitats del Poble-sec, amb
NIF G59055525, per al projecte "Pla acollida Poble-Sec per a tothom", que instrumenta l'atorgament
d'una subvenció mitjançant concessió directa i nominativa, 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
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reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 47.000,00 euros.
FACULTAR el Quart Tinent d'Alcaldia, l'Il·lm. Sr. Jaume Asens Llodrà, per la signatura de l'esmentat
conveni i qualsevol altre document que se'n derivi. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, presenti
en data màxima 31 de març de 2018 el balanç econòmic i la memòria de funcionament d'aquesta i
justificació dels fons rebuts. 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.
38.-

(985/17) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 150.000,00 euros amb càrrec al/s
pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de la Fundació Universitat Oberta
de Catalunya, amb NIF G60667813, per al projecte Participació ciutadana, desenvolupament tecnopolític
i comunicació en xarxa a través del "Decidim"; APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament
de Barcelona i la Fundació Universitat Oberta de Catalunya, amb NIF G60667813, per al projecte
Participació ciutadana, desenvolupament tecnopolític i comunicació en xarxa a través del "Decidim", 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 150.000,00 euros; FACULTAR el Quart Tinent d’Alcaldia l’Im. Sr. Jaume
Asens Llodrà per la signatura de l’esmentat conveni i qualsevol altre document que se’n derivi;
REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que presenti el balanç econòmic i la memòria de funcionament
d'aquesta i justificació dels fons rebuts (un compte justificatiu simplificat de cada un dels tres exercicis de
vigència d'aquest conveni) segons consta al seu pacte setè. A més a més, aquest haurà de contenir
memòria d’actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts, memòria econòmica
justificativa del cost de les activitats realitzades i informe de l’auditor (un cop finalitzat íntegrament el
projecte), segons consta a l'esmentat pacte setè del conveni. DONAR-NE compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
Districte de Ciutat Vella

39.-

(2015/5009P) PRORROGAR la vigència del contracte 15C00009 que té per objecte la Gestió i
dinamització d'espais esportius i pistes poliesportives del Districte de Ciutat Vella, des de l'1 d'agost del
2017 i fins al 31 de desembre del 2017, en virtut de la clàusula 3 del plec administratiu particular.
AUTORITZAR la despesa per un import de 104.882,23 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es
indicades en aquest mateix document; i DISPOSAR-LA a favor de l'Associació Esportiva Ciutat Vella de
Barcelona, NIF G08941494. 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 Districte de Ciutat Vella.
Districte de Sants-Montjuïc

40.-
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(20172098) APROVAR inicialment les bases particulars de la convocatòria per a 2017 de la IX edició del
Concurs Internacional de Literatura Ràpida 2017 (L’Exprés) de la Biblioteca Vapor Vell, al 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
11

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 352,94 euros, que anirà a càrrec a la partida
481.01.332.12 del pressupost de l'any 2017, per a fer front a la disposició i lliurament d'aquests premis
amb el següent desglossament: Per a la persona guanyadora un premi de 235,29 euros per transferència
bancària, i per a la persona finalista, un premi de 117,65 euros per transferència bancària.
Districte de les Corts
41.-

(C109-2017-0009) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació
de Veïns de la Colònia Castells – Fase II”; per a l’ús de les trenta taules d’horts urbans situades a l’espai
interior del carrer Montnegre 32.X, amb vigència de dos anys a comptar des de la data de la seva
signatura. FACULTAR l’Im. Sr. Agustí Colom i Cabau, Regidor del Districte de les Corts, 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.

42.-

(C109-2017-0011) APROVAR el conveni de col·laboració empresarial en activitats d’interès general entre
l’Ajuntament de Barcelona i El Corte Inglés, SA, per tal de col·laborar en la realització del Festival
Circorts del Districte de les Corts, així com el lliurament de trofeus d'activitats pròpies de la Festa Major
2017, a canvi de les contraprestacions que aquest li ofereixi dins la campanya publicitària de la Festa
Major del Districte de Les Corts 2017, amb vigència des del dia següent a la seva formalització fins al 30
de novembre de 2017. FACULTAR l'Im. Sr. Agustí Colom i Cabau, Regidor del Districte de les Corts, per
a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi

43.-

(189/2017) INICIAR l'expedient per a la contractació de serveis de gestió, dinamització i coordinació de
l'Espai Jove Casa Sagnier i del Punt d'Informació Juvenil per al període comprès entre l'1 de gener de
2018 i el 31 de desembre de 2019, amb núm. de contracte 17003877, mitjançant tramitació ordinària,
amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 994.391,20 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 903.992,00
euros; tipus impositiu del 10% d'IVA, i import de l'IVA de 90.399,20 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 Drets Socials,
Cultura i Esports.

44.-

(192/2017) INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis de gestió, dinamització i coordinació del
Centre Cívic Vil·la Urània, del Casal Infantil i de l’Espai Familiar 0-3 Vil·la Urània, pel període comprès
entre l'1 de novembre de 2017 fins al 31 de desembre de 2019, amb núm. de contracte 17004016,
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de
licitació d'1.633.500,00 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 1.350.000,00 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de
283.500,00 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os
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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 Drets Socials, Cultura i Esports.
Districte de Nou Barris
45.-

(17010090) INICIAR l'expedient per a la contractació de la gestió de l'Espai Jove Les Basses, amb
mesures socials, pel període de l'1 de desembre de 2017 fins al 30 de novembre de 2019, amb núm. de
contracte 17004126, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un
pressupost total de licitació de 655.730,40 euros, IVA inclòs, essent l'import de 27.322,10 euros a càrrec
del pressupost per l'any 2017, l'import de 327.865,20 euros a càrrec del pressupost per l'any 2018 i
l'import de 300.543,10 euros a càrrec del pressupost per l'any 2019. APROVAR les actuacions
preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars, annexos i el plec de
prescripcions tècniques reguladors del contracte; i 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 541.925,95 euros; tipus
impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 113.804,45 euros; condicionada a l'existència de crèdit
adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.

46.-

(17010091) INICIAR l'expedient per a la contractació de la gestió del Centre Cívic Zona Nord, Casal de
Barri Torre Baró i Casal de Barri Vallbona, amb mesures socials, pel període de l'1 de desembre de 2017
fins al 30 de novembre de 2019, amb núm. de contracte 17003953, mitjançant tramitació ordinària, amb
la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 770.664,00 euros, IVA inclòs,
essent l'import de 32.111,00 euros a càrrec del pressupost per l'any 2017, l'import de 385.332,00 euros a
càrrec del pressupost per l'any 2018 i l'import de 353.221,00 euros a càrrec del pressupost per l'any
2019. APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives
particulars, annexes i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; i 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
636.912,40 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 133.751,60 euros; a càrrec dels
pressupostos 2017-2019, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos
posteriors a l'actual. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

47.-

(17010092) INICIAR l'expedient per a la contractació de la gestió del Centre Cívic Masia Can Verdaguer,
amb mesures socials, pel període de l'1 de desembre de 2017 fins al 30 de novembre de 2019, amb
núm. de contracte 17004149, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i
amb un pressupost total de licitació de 627.500,00 euros, IVA inclòs, essent l'import de 26.145,84 euros a
càrrec del pressupost per l'any 2017, l'import de 313.750,00 euros a càrrec del pressupost per l'any 2018
i l'import de 287.604,16 euros a càrrec del pressupost per l'any 2019. APROVAR les actuacions
preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars, annexos i el plec de
prescripcions tècniques reguladors del contracte; i 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 518.595,04 euros; tipus
impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 108.904,96 euros; condicionada a l'existència de crèdit
adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.
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49.-

(14SJ0011) APROVAR l’addenda del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona (Districte
de Nou Barris) i el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, NIF P0800066C, per a la
realització i manteniment de franges de protecció en zones urbanitzades i altres tasques de prevenció
d’incendis, per un import de 29.947,50 euros, durant l’any 2017. AUTORITZAR I DISPOSAR l’import de
29.947,50 euros, a favor del Consorci del Parc natural de la Serra de Collserola, amb NIF P0800066C
per subvencionar l’execució dels treballs esmentats en l’addenda del conveni per l’any 2017, a càrrec de
la partida 46733-15345-0608, conveni aprovat per la Comissió de Govern de 16 de juliol de 2014, de
conformitat amb la Normativa reguladora dels expedients d’autorització que instrumenta l’atorgament de
convenis administratius amb altres administracions públics i institucions, aprovada per decret d’Alcaldia
de 27 d’abril de 2011. FACULTAR, per a la seva signatura, la regidora del Districte de Nou Barris, la Ima.
Sra. Janet Sanz Cid.
Districte de Sant Andreu

50.-

(1301/2013) PRORROGAR des de l’1 de setembre al 31 de desembre de 2017 el contracte 13C00013
que té per objecte la Gestió dels Serveis de Gent Gran Districte Sant Andreu, adjudicat a Fundació Pere
Tarrés, amb NIF R5800395E, el 9 d’octubre de 2013, pel període setembre 2013 - agost 2017. Aquesta
pròrroga es realitza a l'empara del que estableix la clàusula 3 del plec de clàusules administratives
particulars, i està subjecta en la seva totalitat a les clàusules que regeixen el contracte. AUTORITZAR la
despesa de 76.779,07 euros, exempt d'IVA, amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en
aquest mateix document, i DISPOSAR-LA a favor de l’adjudicatari. REQUERIR l'adjudicatari per tal que,
en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, comparegui
per formalitzar la pròrroga del contracte a les dependències d'aquest Districte.
Districte de Sant Martí

51.-

(20181000) INICIAR l'expedient per a la contractació de Servei de Prevenció i Convivència en l'Espai
Públic i en comunitats de veïns a la franja Besòs del Districte de Sant Martí, amb núm. de contracte
17004085, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost
total de licitació de 571.807,56 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 519.825,06 euros; tipus impositiu del 10% d'IVA, i import de l'IVA de
51.982,50 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.

52.-

(20181003) INICIAR l'expedient per a la contractació de Dinamitzacio sociocultural CC Sant Martí, amb
núm. de contracte 17003789, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i
amb un pressupost total de licitació de 708.698,06 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 585.700,88 euros; tipus impositiu del 21%
d'IVA, i import de l'IVA de 122.997,18 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; i DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
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ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
53.-

(17SD0269) 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 setembre de 2017 en base a la variació semestral
(desembre 2016 / juny 2017) de l’IPC de Catalunya, que ha estat del 0,1%, d’acord amb l’informe del
tècnic del Departament de Mobilitat en el Territori de 13 de juliol 2017 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.
Districte de Ciutat Vella

54.-

(1BD 2016/125) APROVAR inicialment el Projecte de reurbanització de la plaça Hilari Salvadó, al barri de
la Barceloneta, al Districte de Ciutat Vella 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 598.452,46 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; 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;
ACLARIR que en aquest còmput no es tindran en compte els dies corresponents al mes d’agost; i
ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.
Districte de l'Eixample

55.-

(17SD0222B) APROVAR inicialment, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta Municipal de
Barcelona, el Projecte Executiu d’Urbanització de l’Illa del Mercat de Sant Antoni i dels trams dels carrers
Tamarit i Borrell que li són confrontats, promogut per l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona;
d’acord amb les condicions establertes a l’Informe Tècnic del Projecte (ITP amb qualificació B) que figura
a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un import de 7.230.254,74
euros, 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 dels diaris de més
circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.
NOTIFICAR-HO als interessats en aquest procediment. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia,
Urbanisme i Mobilitat.

56.-

(2BD 2014/119) APROVAR inicialment el Projecte executiu per millorar la mobilitat i pacificar l’espai lliure
comprès entre els carrers Ribes, Alí Bei i Sicília (entorns Estació del Nord) 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 2.821.904,29 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 PUBLICAR-LO en un dels diaris de
més circulació de Catalunya; ACLARIR que en aquest còmput no es tindran en compte els dies
corresponents al mes d’agost; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.
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Districte de les Corts
57.-

(4BD2016/150) APROVAR inicialment el Projecte de reurbanització del carrer Pisuerga. Barri de la
Maternitat i Sant Ramon, al Districte de Les Corts 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’1.873.013,35 euros, el 21% d’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 públic, 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) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà
examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; ACLARIR que en aquest còmput no es tindran en
compte els dies corresponents al mes d’agost; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió
de l’Actuació.

58.-

(4BD2017/061) APROVAR inicialment el Projecte de reurbanització del carrer Conxita Supervia, al
Districte de les Corts 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’1.030.226,59 euros, el 21% d’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; ACLARIR que en aquest còmput no es
tindran en compte els dies corresponents al mes d’agost; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA
la gestió de l’Actuació.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi

59.-

(5BD 2016/094) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització del carrer Alberes, entre el
carrer Queralt i la carretera de Vallvidrera al Tibidabo, al Districte de Sarrià – Sant Gervasi 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 967.640,10 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; ACLARIR
que als efectes de licitació i aprovació definitiva del projecte, d’acord amb l’Informe d’Auditoria de Juliol
de 2017, es procedirà a actualitzar el pressupost emprant el banc de preus de referència ITEC 2017;
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 ACLARIR que en aquest còmput no es tindran
en compte els dies corresponents al mes d’agost.

60.-

(5BD 2014/176) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització del carrer Saragossa, entre
Via Augusta i carrer Guillem Tell, i del carrer Sant Eusebi, entre Via Augusta i carrer Princep d’Astúries,
al Districte de Sarrià – Sant Gervasi 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’1.447.271,78 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) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà
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examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; ACLARIR que en aquest còmput no es tindran en
compte els dies corresponents al mes d’agost; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió
de l’Actuació.
Districte de Gràcia
61.-

(6BD 2016/176) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització del carrer del Cardener al
Districte de Gràcia 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’1.601.037,54 euros, el 21% d’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) i en un diari
dels de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les
al·legacions pertinents; ACLARIR que en aquest còmput no es tindran en compte els dies corresponents
al mes d’agost i ENCARREGAR la societat municipal BIMSA la gestió de l’Actuació.

62.-

(6BC 2017/011) RECTIFICAR, a l’empara de l'article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’error material de l’Acord de la
Comissió de Govern de 22 de juny de 2017, pel qual s’aprovà el Projecte constructiu de les instal·lacions
i serveis del nou Centre de Control de Mobilitat i Emergències a Torrent de l’Olla, al Districte de Gràcia
de Barcelona, en el sentit que on diu “per un import d’1.424.594,20 euros” ha de dir “per un import
d’1.500.096,69 euros”; MANTENIR inalterables la resta de pronunciaments i PUBLICAR aquest acord al
Butlletí Oficial de la Província (BOPB), a un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta
Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de Barcelona.
Districte d'Horta-Guinardó

70.-

(7BD 2016/038) APROVAR definitivament el Projecte executiu d’un ascensor inclinat entre el carrer
Trèvol i el carrer Alt de Pedrell, al Barri Font d'en Fargues, 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’1.164.660,80 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 (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’edictes de
l’Ajuntament de Barcelona i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.

71.-

(7BD 2016/039) APROVAR definitivament el Projecte executiu de reurbanització de la plaça Raimon
Casellas (Fase 2), al barri de Can Baró, 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’1.123.386,27 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 aquest acord a les
parts interessades; PUBLICAR aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en
un diari dels de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament
de Barcelona; FACULTAR el Gerent del Districte d’Horta-Guinardó per a formalitzar els Convenis
específics de cessió d’us d’instal·lacions i servitud de pas sobre terrenys a favor d’Endesa Distribución
Eléctrica, S.L. Unipersonal de línies de Baixa Tensió i de línies de Mitja Tensió que figuren al Projecte de
referencia; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.
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Districte de Nou Barris
72.-

(8BD 2016/110) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització del carrer de l’Escultor
Ordóñez, entre el carrer de Pi i Molist i el carrer de la Maladeta, al Districte de Nou Barris, 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 681.462,19 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; i 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: ACLARIR que en aquest còmput no es tindran en
compte els dies corresponents al mes d’agost; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió
de l’actuació.

73.-

(8BD 2016/130) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització del carrer de Formentera,
entre la plaça de Nou Barris i el carrer d’en Tissò, al Districte de Nou Barris, 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 729.556,15 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; ACLARIR que en aquest còmput no es tindran en compte els dies corresponents
al mes d’agost; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.
Districte de Sant Andreu

74.-

(17PL16491) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta Municipal de
Barcelona, el Pla Especial Integral i de Millora Urbana per a l’ampliació de l’escola Ignasi Iglesias i
l’equipament esportiu, situats al passeig Torres i Bages al Districte de Sant Andreu, promogut pel
Consorci d’Educació de Barcelona; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; PRECISAR que
l’esmentat termini s’amplia en un mes en cas que coincideixi totalment o parcialment amb el mes d’agost;
SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i DONAR-NE compte a la Comissió
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

75.-

(9BD 2016/087) APROVAR definitivament el Projecte executiu de reurbanització del carrer Cardenal de
Tedeschini, entre el carrer de Pardo i el carrer de Concepción Arenal, al Districte de Sant Andreu,
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'1.032.164,70 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 i
FORMALITZAR el conveni específic de cessió d’instal·lacions i servitud de pas sobre terrenys de Baixa
Tensió a favor d’Endesa Distribución Eléctrica, SLU; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i
ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.
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Districte de Sant Martí
76.-

(17PL16484) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta Municipal de
Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la transformació de l’edifici industrial consolidat situat al carrer
Almogàvers, 177-179 i 177-179 interior, promogut per Menima ITG S.L.U. amb les prescripcions a que fa
referència 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; PRECISAR que
l’esmentat termini s’amplia en un mes en cas que coincideixi totalment o parcialment amb el mes d’agost;
SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i DONAR-NE compte a la Comissió
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

77.-

(10BC 2016/122) APROVAR definitivament el Projecte executiu del carril bici del carrer Taulat, entre el
carrer Badajoz i l'avinguda de Diagonal, al Districte de Sant Martí de Barcelona, d’iniciativa municipal,
d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes
es dóna per reproduït, per un import de 2.032.889,33 euros el 21% d’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), a un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i
al Tauler d’edictes de l’Ajuntament de Barcelona; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la
gestió de l’actuació.
b) Moció
ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

Única.- (F1705) AUTORITZAR la Fundació Navegació Oceànica Barcelona a concertar una pòlissa de crèdit per
un import màxim d'1.000.000,00 euros, destinada a atendre les necessitats transitòries de tresoreria,
subjecte al compliment del Principi de Prudència Financera definit per la Resolució de 4 de juliol de 2017,
de la Secretaria General del Tresor i Política Financera i subjecte a les condicions que s’adjunten a
l’annex 1. AUTORITZAR l’atorgament de la carta de compromís que figura en l’annex 2 a favor de “la
Caixa”. FACULTAR el Sr. Jordi Martí, Gerent Municipal, per a la signatura de la carta de compromís.
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