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 ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió celebrada el 

dia 28 de juliol de 2016. 

 

 

 APROVACIÓ de l'acta de la sessió de 21 de juliol de 2016. 

 

 

ACORDS DECISORIS 

 

ALCALDIA 

 

1.- (20164289)  INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis de formació del 

personal del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament i de la Guàrdia 

Urbana de Barcelona, en matèria de seguretat, emergències i protecció civil, amb 

núm. de contracte 16003663, per un import de licitació de 580.464,00 euros, 

exempt d'IVA, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment 

negociat previst a l'article 170.d) del Text Refós de la Llei de Contractes del 

Sector Públic, aprovat per RDleg. 3/2011, de 14 de novembre; APROVAR les 

actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives 

particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; 

AUTORITZAR l'esmentada despesa; ADJUDICAR el contracte, de conformitat 

amb la proposta continguda en l'expedient, a l’Institut de Seguretat Pública de 

Catalunya, amb NIF Q0801494F, d'acord amb la seva proposició; DISPOSAR la 

despesa a favor de l’adjudicatari, amb càrrec a les partides 0401 16200 13613 i 

0401 16200 13213 del pressupost de 2016; DISPENSAR de la constitució de la 

garantia definitiva; FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies 

naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del 

requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies 

hàbils des de la tramesa 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. 

 

 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 

2.- (771/2016)  APROVAR la modificació en l’organigrama de la Gerència de Recursos 

Humans i Organització assignant les funcions al Departament d’Igualtat, 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. 

 

3.-   INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en 

el document de 28 de juliol de 2016. 
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4.- (05PPB2016)  APROVAR, segons proposta annexa, la modificació de les bonificacions 

de cursos de jardineria 2016/2017 dels preus públics per activitats d’educació 

ambiental i altres prestacions del sector de Medi Ambient. 

 

5.- (06PPB2016)  APROVAR, segons proposta annexa, els preus públics del programa "Ja 

nedo" curs 2016-2017 i del "Servei d'Auxiliar de vestidor" per a persones amb 

discapacitat usuàries de CEM,  en  el  marc  del  programa l'Esport Inclou. 

 

6.- (02SUBV2016) APROVAR inicialment les Bases particulars per a l’atorgament de 

subvencions sobre la quota líquida de l’Impost sobre Béns Immobles a empreses 

generadores d’ocupació estable; SOTMETRE a informació pública les 

esmentades bases per un termini de vint dies hàbils mitjançant publicació 

d’anunci en el BOP de Barcelona, 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; TENIR per aprovades definitivament les bases en cas que 

transcorri l’esmentat termini sense que es presentin al·legacions. 

 

7.- (E.01.6021.16) ENCARREGAR a la societat privada municipal Foment de Ciutat SA la 

rehabilitació de l’habitatge quart segona de la finca del carrer Robador núm. 45, 

per tal de destinar-lo a lloguer social. PUBLICAR l’anunci als diaris oficials 

corresponents. 

 

8.- (E.02.6008.16) ENCARREGAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la rehabilitació, 

gestió i administració dels habitatges de propietat municipal de la finca ubicada al 

passatge Gaiolà núm. 15. PUBLICAR l’anunci als diaris oficials corresponents. 

 

9.- (3-088/2016)  APROVAR l’expedient núm. 3-088/2016 de modificacions de crèdit, 

consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, 

provinents de l’aplicació del Romanent de Tresoreria per a despeses amb 

finançament afectat en la liquidació del Pressupost de l’exercici 2015, d’acord 

amb ingressos provinents de Generalitat de Catalunya en concepte de fons de 

foment del turisme (FFT), per finançar Projectes Municipals en matèria de 

Turisme, per un import total de 106.292,00 euros, de conformitat amb la 

documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 

l’expedient, referència comptable 16071895; i PUBLICAR aquest acord a la 

Gaseta Municipal. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i 

Hisenda. 

 

10.- (3-089/2016)  APROVAR l’expedient núm. 3-089/2016 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 

714.994,10 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. 16071891; i 

PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 
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11.- (3-091/2016)  1) APROVAR l’expedient núm. 3-091/2016 de modificacions de crèdit, 

consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, 

provinents de l’aplicació del Romanent de Tresoreria per a despeses amb 

finançament afectat en la liquidació del Pressupost de l’exercici 2015, d’acord 

amb ingressos provinents de Generalitat de Catalunya en concepte de fons de 

foment del turisme (FFT), per finançar Projectes Municipals en matèria de 

Turisme, per un import total de 790.861,60€ euros, de conformitat amb la 

documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 

l’expedient, referència comptable 16072595; i PUBLICAR aquest acord a la 

Gaseta Municipal. 2) DONAR compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i 

Hisenda. 

 

12.- (3-093/2016)  APROVAR l’expedient núm. 3-093/2016 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 

128.145,45 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. 16072591; i 

PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

13.- (2016/1034)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

i l’Associació UPEC-Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya, amb CIF 

G63725493, per a  la realització de les jornades d'estiu 2016, 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. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 

150.000,00 euros amb càrrec a la partida 0701-48903-92011, distribuïts en 

50.000,00 euros per a l’any 2016, 50.000,00 euros per a l’any 2017 i 50.000 euros 

per a l’any 2018, a favor de l’Associació UPEC-Universitat Progressista d'Estiu 

de Catalunya, amb NIF G63725493. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, 

en el termini màxim de 3 mesos a partir de la finalització de l’activitat realitzada 

parcial o total, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de 

conformitat amb el pacte cinquè del conveni. FACULTAR el Primer Tinent 

d'Alcalde, Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni. 

 

 

ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ 

 

14.- (2016/1027)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

i Consorci ZF internacional, SAU, amb CIF A61290292, per a la realització del 

Saló Internacional de la Logística 2016, que instrumenta l'atorgament d'una 

subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, de conformitat 

amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions de 

l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 30.000,00 euros. DECLARAR la no-

inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades a l’informe 

que consta a l'expedient. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 30.000,00 
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amb càrrec a la partida 0702-47930-43332. REQUERIR l'entitat beneficiària per 

tal que, en el termini màxim de 3 mesos, a comptar des de la finalització de 

l'activitat realitzada, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de 

conformitat amb el pacte cinquè del conveni. FACULTAR el Regidor d'Empresa i 

Turisme, Agustí Colom Cabau, per a la signatura del conveni. 

 

15.- (2016/1166)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

i la Fundació privada Barcelona comerç, amb CIF G63433650, per a la realització 

del Pla d’Actuació 2016 de la Fundació, 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 360.000,00 euros. DECLARAR la 

no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades a 

l’informe que consta a l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per 

un import de 360.000,00 euros amb càrrec a la partida 48903-43141-0701, a favor 

de la Fundació privada Barcelona Comerç, amb CIF G63433650. REQUERIR 

l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos, a comptar des de 

la finalització de l'activitat realitzada, presenti la justificació de l'aplicació dels 

fons rebuts, de conformitat amb el pacte cinquè del conveni. FACULTAR la 

Regidora de Comerç i Mercats, Montserrat Ballarín Espuña, per a la signatura del 

conveni. 

 

16.- (2016/1178)  APROVAR inicialment les bases particulars per a l’atorgament de 

subvencions a empresaris/es i professionals individuals de la ciutat de Barcelona 

per a donar suport a l’inici de la seva activitat econòmica. ORDENAR la 

publicació de les esmentades Bases al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler 

d’anuncis de l’Ajuntament, així com la inserció d’una referència d’aquest anunci 

en la Gaseta Municipal. SOTMETRE-LES a informació pública per un termini de 

20 dies hàbils a partir del dia següent al de l’esmentada publicació; i, APROVAR 

definitivament les bases, sempre que no s’hagin formulat al·legacions durant el 

període d’informació pública que facin necessària la seva modificació. OBRIR el 

termini per a la presentació de sol·licituds del dia 12 de setembre de 2016 fins al 

dia 30 de novembre del 2016. AUTORITZAR la despesa per un import de 

2.000.000,00 euros per a  donar suport a l’inici de l’activitat econòmica 

empresaris/es i professionals individuals de la ciutat de Barcelona. FACULTAR, 

indistintament, en el Gerent de Presidència i Economia i en la Gerent de Política 

Econòmica i Desenvolupament Local la competència per a la disposició i 

obligació de les corresponents despeses derivades de l’atorgament de les 

subvencions de referència, mitjançant la tramitació dels corresponents documents 

comptables. 

 

17.- (2016/1179)  APROVAR inicialment les bases particulars per a l’atorgament de 

subvencions a aquelles persones físiques o jurídiques que adquireixin una 

empresa de fins a un màxim de 10 treballadors, ubicada a  la ciutat de Barcelona, 

dels sectors comerç, serveis i restauració. ORDENAR la publicació de les 

esmentades Bases al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de 

l’Ajuntament, així com la inserció d’una referència d’aquest anunci en la Gaseta 

Municipal. SOTMETRE-LES a informació pública per un termini de 20 dies 

hàbils a partir del dia següent al de l’esmentada publicació; i, APROVAR 
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definitivament les bases, sempre que no s’hagin formulat al·legacions durant el 

període d’informació pública que facin necessària la seva modificació. OBRIR el 

termini per a la presentació de sol·licituds del dia 12 de setembre de 2016 fins al 

dia 30 de novembre del 2016. AUTORITZAR la despesa per un import de 

100.000,00 euros per a  donar suport a l’inici de l’activitat econòmica 

empresaris/es i professionals individuals de la ciutat de Barcelona. FACULTAR,  

indistintament, en el Gerent de Presidència i Economia i en la Gerent de Política 

Econòmica i Desenvolupament Local la competència per a la disposició i 

obligació de les corresponents despeses derivades de l’atorgament de les 

subvencions de referència, mitjançant la tramitació dels corresponents documents 

comptables. 

 

18.- (2016/1188)  APROVAR l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Barcelona a 

Barcelona Activa, SAU SPM per a la implementació de diversos projectes 

relacionats amb el Pla de Treball de Comerç a Barcelona que es detallen en 

document annex, d’acord amb les prescripcions generals que s’acompanyen, per 

disposar dels mitjans humans, materials i tècnics adients; AUTORITZAR i 

DISPOSAR la despesa per un import de 50.000,00 euros corresponents a l’any 

2016 i per un import de 310.000,00 euros corresponents a l’any 2017, amb càrrec 

a la partida 44400-43141-0701, a favor de BASA Barcelona Activa, SAU SPM. 

amb NIF A58295296. PUBLICAR l'encàrrec als Diaris Oficials corresponents. 

 

19.- (2016/1189)  APROVAR l'encàrrec de gestió de l'Ajuntament de Barcelona a 

Barcelona Activa SAU SPM, per a dur a terme el Projecte de simplificació 

administrativa i incorporació de les novetats associades en matèria de tramitació 

telemàtica en l’àmbit de la creació d’empreses. AUTORITZAR I DISPOSAR la 

despesa per un import de 17.000,00 euros corresponents a l'any 2016, per un 

import de 50.000,00 euros corresponents a l'any 2017, per un import de 50.000,00 

euros corresponent a l'any 2018 i per un import de 25.000,00 euros corresponents 

a l'any 2019, amb càrrec a la partida 44400-43321-0702, a favor de Barcelona 

Activa SAU SPM, amb NIF A58295296. PUBLICAR l'encàrrec als Diaris 

Oficials corresponents. 

 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 

20.- (20160125)  ADJUDICAR el contracte núm. 16001971, que té per objecte la gestió 

del Centre d’Allotjament Temporal Familiar Sant Pere Més Baix i el foment de la 

inserció de les persones en risc d’exclusió, per un import de 718.834,62 euros, 

exempt d’IVA, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació 

continguda en l’expedient a l’Associació Prohabitatge, amb NIF núm. 

G61964102, i d’acord amb la seva proposició, en ser l’oferta econòmicament més 

avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i 

suficient en els pressupostos posteriors a l’actual. DISPOSAR a favor de 

l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a la partida i als pressupostos que 

s’indiquen en el document comptable, l’import de 718.834,62 euros, exempt 

d’IVA. FIXAR en 35.941,73 euros l’import de la garantia definitiva i, RETENIR-

LO del preu del contracte atesa la declaració del contractista d’acollir-se a aquesta 

modalitat de constitució de garantia. REQUERIR l’adjudicatari per a la 

formalització del contracte en el termini màxim de 5 dies naturals, a comptar del 

següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per a la 
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formalització, sempre 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 suspensió de la formalització o s’hagués acordat 

l’aixecament de la suspensió. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets 

Socials, Cultura i Esports. 

 

21.- (20160125)  ALLIBERAR la quantitat de 129.763,76 euros de l’autorització de la 

despesa aprovada per acord de la Comissió de Govern en sessió de 12 de maig de 

2016, per un import de 848.598,38 euros, per satisfer les obligacions econòmiques 

derivades del contracte de gestió del Centre d’Allotjament Temporal Familiar de 

pisos d’inclusió de llarga estada amb suport socioeducatiu, així com el foment de 

la inserció laboral de les persones en risc d’exclusió, corresponent a la baixa 

licitatòria i a l’import previst de l’IVA del servei, de conformitat amb l’oferta 

presentada per l’adjudicatària de l’esmentat contracte, Associació Prohabitatge, 

amb NIF núm. G61964102, entitat exempta d’IVA. 

 

22.- (20160265)  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 

hàbil a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 

de conformitat amb els articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual 

s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals; 48.1 de la llei 

30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i 

del procediment administratiu comú i 52 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 

jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya; TENIR per 

aprovades definitivament aquestes bases generals sempre i quan no s’hagin 

presentat al·legacions durant el període d’informació pública; CONSTITUIR com 

a òrgan instructor la comissió que s’estableix a la clàusula desena de les 

esmentades bases; CONVOCAR 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; 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 2016; AUTORITZAR la despesa de 100.000,00 euros amb càrrec 

a la partida 0201 – 78015 – 15131, del pressupost de 2016 i ORDENAR la 

publicació de les bases i la convocatòria 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 al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

23.- (20149204)  PRORROGAR, de mutu acord i segons estableix la clàusula 3 del plec de 

clàusules administratives particulars reguladores, el termini de vigència del 

contracte número 14C00008, adjudicat el 3 de setembre de 2014, que té per 

objecte  la “concessió de la gestió dels Casals de Gent Gran del Districte de Sants-
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Montjuïc”, durant el termini comprès entre el 10 de setembre de 2016 i el 9 de 

setembre de 2017, d’acord amb el que es preveu a l’article 23.2 i 278 del Reial 

Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei 

de Contractes del Sector Públic, condicionada a l'existència de crèdit adequat i 

suficient en el/s pressupost/os corresponent/s; AMPLIAR l'autorització i 

disposició de despesa per un import de 332.761,74 euros amb càrrec al 

Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document; i DISPOSAR-LA 

a favor de Esports3 serveis alternatius SL, NIF B62068713; i 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. 

 

24.- (20169210)  INICIAR l'expedient per a la contractació de la prestació de serveis de la 

xarxa d'equipaments d'infància en el temps de lleure, del Districte de Sants-

Montjuïc, amb número de contracte 16003614, mitjançant tramitació ordinària, 

amb la utilització del procediment obert i amb un pressupost total de licitació de 

812.334,80 euros, IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries 

efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 

prescripcions tècniques reguladores 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 

condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 

posteriors/s a l'actual; i DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets 

de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

Districte de Sant Andreu 

 

25.- (1300/2012)  PRORROGAR  des de l’1 de setembre de 2016 i fins al 31 d’agost de 

2018 el contracte número 12C00031, que té per objecte la  gestió del centre cívic 

Navas, adjudicat a Club Lleuresport de Barcelona, amb NIF G60320132, el 17 

d’octubre de 2012 i amb una durada fins al 31 d’agost de 2016. 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 I DISPOSAR la despesa per un import de 

325.189,90 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest 

mateix document, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 

pressupost/os posterior/s a l'actual. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el 

termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, 

comparegui per formalitzar la pròrroga del contracte a les dependències d'aquest 

Districte. FACULTAR la Sra. Carme Turégano López, gerent del Districte de 

Sant Andreu, per a la formalització de la pròrroga del present contracte. 

 

Districte de Sant Martí 

 

26.- (SJ-14-133)  PRORROGAR el conveni de col·laboració signat el 16 de desembre de 

2014 entre el Consorci d'Educació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona 

(Districte de Sant Martí), per al desenvolupament del projecte de diversificació 

curricular, per als cursos 2016-2017 i 2017-2018; FACULTAR el gerent del 

Districte de Sant Martí, Sr. Josep García Puga, per la signatura de la pròrroga i la 

realització de tots els actes necessaris en execució del conveni prorrogat. 
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ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

27.- (20160459)  INICIAR l'expedient per a la contractació de les obres de manteniment 

recurrent de paviments asfàltics de Barcelona 2016-2017 i el foment de l'ocupació 

de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, amb núm. de 

contracte 16003506, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 

procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 3.802.742,96 euros, 

IVA inclòs, distribuït en els següents lots: Lot núm. 1, carrer Pau Clarís i altres, 

per un import d'1.272.175,22 euros IVA inclòs; Lot núm. 2, carrer Escorial i 

altres, per un import d'1.269.830,92 euros IVA inclòs; Lot núm. 3, avinguda Josep 

Tarradellas i altres, per un import d'1.260.736,82 euros IVA inclòs; APROVAR 

les actuacions preparatòries efectuades, el projecte, el plec de clàusules 

administratives particulars, el pressupost i les especificacions 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 3.142.762,77 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 

659.980,19 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 

pressupost/os posterior/s a l'actual; DECLARAR la improcedència de la revisió de 

preus a l'empara de l'art. 89 del TRLCSP. DONAR-NE compte a la Comissió 

d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

28.- (20160460)  INICIAR l'expedient per a la contractació de les obres de recobriment de 

paviment asfàltic de la xarxa bàsica 2016-17 i el foment de l'ocupació de persones 

amb dificultats d'inserció al mercat laboral, amb núm. de contracte 16003666, 

mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un 

pressupost total de licitació de 2.054.697,79 euros, IVA inclòs, distribuït en els 

següents lots: Lot núm. 1, plaça Alfons Comín i altres carrers de Barcelona, per 

un import de 991.617,27 euros IVA inclòs; Lot núm. 2, plaça Karl Marx i altres 

carrers de Barcelona, per un import d'1.063.080,52 euros IVA inclòs; APROVAR 

les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives 

particulars, el pressupost i les especificacions 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 1.698.097,35 

euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 356.600,44 euros; 

condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 

posterior/s a l'actual; DECLARAR la improcedència de la revisió de preus a 

l'empara de l'art. 89 del TRLCSP. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, 

Urbanisme i Mobilitat. 

 

29.- (20170005)  INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis de conservació i 

manteniment d'edificis, parcs i monuments històric artístics (2017-2018), i el 

foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat 

laboral, amb núm. de contracte 16003791, mitjançant tramitació ordinària, amb la 

utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 

5.300.000,00 euros, IVA inclòs, determinat en funció de preus unitaris, distribuït 

en els següents lots: Lot núm. 1, Conservació i manteniment del Park Güell, per 

un import de 750.000,00 euros IVA inclòs; Lot núm. 2, Conservació i 

manteniment dels monuments, per un import de 2.280.000,00 euros IVA inclòs; 
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Lot núm. 3, Conservació i manteniment d'edificis, per un import d'1.520.000,00 

euros IVA inclòs; Lot núm. 4, Conservació i manteniment del Monestir de 

Pedralbes, per un import de 750.000,00 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 les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest 

mateix document amb el següent desglossament: pressupost net 4.380.165,29 

euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 919.834,71 euros; 

condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos 

corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a 

la seva autorització; DECLARAR la improcedència de la revisió de preus d'acord 

amb la clàusula 17 del PCAP. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, 

Urbanisme i Mobilitat. 

 

30.- (20160101)  ADJUDICAR el contracte núm. 16000743, que té per objecte els serveis 

de neteja de les instal·lacions del Centre d’Acolliment d’Animals de Companyia 

de Barcelona (CAACB), la cura especialitzada dels animals que viuen al CAACB, 

i el foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al 

mercat laboral, per un import de 644.212,83 euros, IVA inclòs, amb una baixa del 

6,02% sobre el preu de sortida, i de conformitat amb la proposta de valoració i 

classificació continguda en l'expedient a Multiserveis Ndavant, SL amb NIF 

B60579240, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més 

avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i 

suficient en els pressupostos posteriors a l'actual; REAJUSTAR la distribució 

pressupostària del contracte al seu termini d'execució, en el sentit de traslladar la 

quantitat de 112.738,13 euros de l’anualitat 2016 a l'anualitat del 2018, amb 

càrrec al pressupostos i partides indicades en aquest mateix document; 

DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les 

partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb el 

següent desglossament: import adjudicació 532.407,30 euros; tipus impositiu del 

21% d'IVA, i import de l'IVA de 111.805,53 euros; FORMALITZAR el contracte 

en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per 

part de l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre 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; DESIGNAR com a 

responsable del contracte a la Sra. Anna Ortonoves i Gil, Cap del Departament de 

Gestió i Protecció Animal. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, 

Urbanisme i Mobilitat. 

 

31.- (20160101)  ANUL·LAR part de l'autorització de despesa del contracte té per objecte 

els serveis de neteja de les instal·lacions del Centre d’Acolliment d’Animals de 

Companyia de Barcelona (CAACB), la cura especialitzada dels animals que viuen 

al CAACB, i el foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars 

d'inserció al mercat laboral, per un import de 41.265,81 euros, corresponent a la 

baixa sobre el preu de licitació presentada per Multiserveis Ndavant, SL,  amb 

NIF B60579240, a qui es proposa com adjudicatari, amb càrrec al Pressupostos i 

Partides indicades en aquest mateix document. 
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32.- (20160463)  ENCARREGAR a Foment de Ciutat SA la gestió de les activitats 

lúdiques, d’usos de proximitat, culturals, esportius, infantils, de promoció 

econòmica i social i d’oci de la provisional plaça de les Glòries Catalanes durant 

els anys 2016 i 2017, amb subjecció a les condicions que s’estableixen en les 

prescripcions generals annexes que s'aproven, fins al 31 de desembre de 2017; 

AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa plurianual per un import de 489.226,44 

euros, a favor de Foment de Ciutat SA, amb NIF A62091616, per fer front a les 

despeses derivades d’aquest encàrrec de gestió; APLICAR l’import quant a 

197.649,48 euros i 291.576,96 euros, amb càrrec a la partida indicada en aquest 

mateix document del Pressupost de la Gerència d’Ecologia Urbana dels anys 2016 

i 2017 respectivament. La consignació queda subordinada al crèdit que per cada 

exercici autoritzin els respectius pressupostos, d’acord amb l’art. 174 del RDL 

2/2004, de 5 de març, regulador de les Hisendes Locals; i PUBLICAR el present 

encàrrec de gestió en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona i a la Gaseta 

Municipal. 

 

33.- (SF16/01)  APROVAR, en virtut de la resolució de la presidenta de Parcs i Jardins 

de Barcelona, Institut Municipal, de 22 de juliol de 2016, la convocatòria de 

l’oferta d’ocupació per a l’any 2016, de 24 places corresponents a la categoria 

d’auxiliar de jardiner/a, d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel 

Consell Municipal. PUBLICAR en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya; 

COMUNICAR-HO a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat 

de Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Administracions públiques; i DONAR-NE 

compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

Districte de Ciutat Vella - Districte de l'Eixample - Districte de Sants-Montjuïc - 

Districte de Sant Martí 

 

34.- (3BC 2016/099) APROVAR el Projecte d’arranjament de 21 àrees de jocs infantils, 

situades en els districtes de Sant Martí, Sants-Montjuïc, Eixample i Ciutat Vella, a 

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 849.411,99 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, 

d'acord amb allò que preveu l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 

d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de 

Catalunya (TRLLMRLC); PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més circulació de Catalunya, 

a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; I ENCARREGAR a 

la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 

Districte de Nou Barris - Districte de Sant Andreu 

 

35.- (8BC 2016/100) APROVAR el Projecte d’arranjament i millora de 20 àrees de jocs 

infantils situades en els districtes de Nou Barris i Sant Andreu, a 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 955.588,00 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, 

d'acord amb allò que preveu l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 

d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de 

Catalunya (TRLLMRLC); PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la 
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Província de Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més circulació de Catalunya, 

a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; I ENCARREGAR a 

la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 

Districte de l'Eixample 

 

36.- (13PL16123)  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 Urbanístic per a la concreció 

dels usos i accessos del subsòl de l'interior d'illa delimitada pels carrers de Consell 

de Cent, Diputació, Viladomat i Calàbria, promogut per Josel, SL, 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. 

 

37.- (2BD 2015/130) APROVAR inicialment el Projecte executiu de la reurbanització del 

carrer de Balmes entre la Gran Via de les Corts Catalanes i el carrer Pelai, 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 2.769.791,76 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; 

i ACLARIR que durant aquest còmput no es tindran en compte els dies 

corresponents al mes d’agost. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

38.- (03-2015LL38889) CONCESSIÓ de llicència d'obres majors a la societat Via Celerer, SLU, 

per a la construcció  d’un conjunt edificatori format per  tres torres destinades a 

175 habitatges,1 local comercial amb zona de càrrega i descàrrega, 175 trasters, 

298 places d'aparcament per a cotxes, 25 places d'aparcament per a vehicles de 

dues rodes i espai per a bicicletes a la Gran Via de les Corts Catalanes, 185-201 

del Districte de Sants-Montjuïc. Descripció de les obres que s'autoritzen segons 

plànols aprovats i prescripcions de la llicència: Construcció d’un conjunt 

edificatori format per  tres torres destinades a 175 habitatges  de PB+12, PB+13 i 

PB+14  amb espais privats d'ús públic als laterals dins la mateixa parcel·la. La 

planta baixa és comuna i es destina a ús comercial, comptant el conjunt amb tres 

plantes soterrani (3PS) destinades a places d'aparcament i trasters, que ocupen la 

totalitat de la parcel·la. Quedant el conjunt edificatori amb un total de 175 

habitatges, 1 local comercial amb zona de càrrega i descàrrega, 175 trasters, 298 

places d'aparcament per a cotxes, 25 places d'aparcament per a vehicles de dues 

rodes i espai per a bicicletes. Condicions particulars de llicència: Abans de l'inici 

de les obres: - Caldrà que el titular de la llicència presenti la documentació 

establerta a l'article 27.3 de l'ORPIMO. - Caldrà disposar de l'informe favorable 

de Ferrocarrils de la Generalitat. - Pel que fa al sistema basat en bomba de calor 
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en lloc de plaques solars per  a producció d’aigua calenta sanitària, d'acord al 

article 81-7 del títol 8 sobre Energia Solar de l'Ordenança del Medi Ambient de 

Barcelona, la seva conveniència queda condicionada a la presentació de l’informe 

de resolució de Paisatge Urbà. - Caldrà haver lliurat al Departament de Projectes 

Urbans la documentació on es visualitzi la solució del conjunt (planta general) i 

s'inclogui descripció amb llegenda de materials: pavimentació, mobiliari urbà, 

enllumenat, vegetació, ventilacions aparcament, etc. De la zona annexa a l'edifici 

(planta escala A3 E: 1/400). - Caldrà informar a Incasòl l'inici de les obres, per tal 

de coordinar les alineacions i rasants de l'edifici així com la resta d'aspectes 

referents a la urbanització. - Caldrà adoptar les mesures de protecció de l'arbrat 

d'alineació viaria de l'entorn d'acord amb els criteris de Parcs i Jardins Institut 

Municipal. En el transcurs de les obres: - Els conductes per a l'evacuació de fums, 

gasos, bafs i olors, s'ajustaran  al que es disposa al Títol 2 de l'Ordenança del 

Medi Ambient de Barcelona de 25 de febrer de 2011, com a modificació de 

l'Ordenança General del Medi Ambient Urbà de Barcelona. - S'haurà de garantir 

un itinerari practicable que uneixi els espais destinats a aparcament amb la via 

pública independent de l'accés de vehicles, per tal de complimentar la normativa 

vigent en matèria de supressió de barreres arquitectòniques i d'aparcaments. - Les 

places de bicicletes hauran de disposar d'ancoratges necessaris per tal ús. - El radi 

de curvatura de les rampes de l'aparcament serà superior a 6 metres, mesurat a 

l'eix del carril de circulació. En la primera ocupació: - En el control inicial de 

l'activitat o amb el certificat final d'obres caldrà aportar la documentació 

especificada en l'art. 6.2 de l'Ordenança Reguladora de les Condicions de 

Protecció Contra Incendis (ORPIE-08; BOPB núm.83 de 05/04/2008). - Caldrà 

aportar totes les certificacions exigides per les reglamentacions tècniques en 

matèria de seguretat industrial per a les diferents instal·lacions de l'activitat 

(Baixa Tensió, Gas, Aparells Elevadors, Climatització, Calefacció i ACS, etc.). 

Tanmateix, s'haurà d'aportar contracte de manteniment amb empresa autoritzada 

per aquelles instal·lacions en les que aquest manteniment sigui preceptiu. - Els 

locals comercials i l'aparcament legalitzaran adequadament la seva activitat, 

d'acord amb la instrucció per a l'aplicació de l'OMAIIA a partir de l'entrada en 

vigor de la Llei 20/2009 (BOP 12/01/2011). - S'hagin legalitzat les instal·lacions 

del projecte d'infraestructures comunes de telecomunicacions davant de la 

Secretaria de Telecomunicacions i Societat de l'Informació de la Generalitat de 

Catalunya. - S'hagi aportat a l'Agència de l'Energia la certificació signada per un 

tècnic competent que la instal·lació de la bomba de calor s'ha executat conforme 

el projecte presentat, el contracte de manteniment degudament signat que permeti 

garantir la continuïtat del servei i la resta de documentació segons la 

reglamentació d'aplicació vigent. - Caldrà haver obtingut les corresponents 

llicències dels guals. - Caldrà haver reposat, tant la vorera com el mobiliari urbà 

del front de la finca que hagi quedat malmès per raó de les obres, de manera que 

al concloure les obres hauran de quedar en perfecte estat. - Els trasters s'hauran de 

vincular registralment a entitats del mateix edifici. Les assenyalades al dors del 

full. Aquesta llicència d'obres no inclou la legalització d'activitats i instal·lacions, 

ni les bastides d'obra, ni tanques de precaució o altres elements auxiliars, ni 

l'ocupació de la via pública, ni guals, les quals s'hauran de sol·licitar al Districte 

de i tramitar d'acord amb la normativa vigent. Termini d'inici de les obres: 18 

mesos. Termini d'execució de les obres: 36 mesos. 
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Districte de Sant Martí 

 

39.- (10BD 2015/065) APROVAR inicialment el Projecte executiu, memòria ambiental i estudi 

de seguretat i salut de la reurbanització de l’espai comprés entre els carrers de 

Palerm, Pere Moragues, Cristóbal de Moura i Perpinyà, 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 aquests efectes es dóna per reproduït, 

amb un pressupost de 809.207,68 euros, el 21% de l’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 ACLARIR que durant aquest còmput no 

es tindran en compte els dies corresponents al mes d’agost. 

 

40.- (16SD0201CO) APROVAR  el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 

Barcelona, l’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs, el Consorci del Besòs, el 

Consell Comarcal del Barcelonès, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el Consorci 

de la Zona Franca de Barcelona i el Consorci del Campus Interuniversitari 

Diagonal Besòs, per a la millora de la mobilitat a la trama urbana residencial de 

Sant Adrià de Besòs i del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs.  

 

EL SECRETARI GENERAL 

 

 

 

 

Jordi Cases i Pallarès 

 


