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Ref:CG 8/16 

 

 A la Sala nova de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de 

Barcelona, el dia 3 de març de 2016 s'hi reuneix la Comissió de Govern en sessió 

ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. Alcaldessa, Ada Colau Ballano. Hi 

concorren els Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents/tes d'Alcaldia, Gerardo Pisarello 

Prados, Laia Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà, Janet Sanz Cid, i els Ims. Srs. 

Regidors i les Imes. Sres. Regidores, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, 

Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal Lago, Josep Ma. Montaner Martorell i Eloi 

Badia Casas, assistits pel Secretari General, Sr. Jordi Cases i Pallarés, que 

certifica. 

 

 També hi és present el Gerent Municipal, Sr. Jordi Martí Grau.  

 

 Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a 

les 9.30 hores. 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

 Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 25 de febrer 

de 2016, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; 

i S'APROVA. 

 

B) Part Informativa 

 

a) Despatx d'ofici 

 

 En compliment dels Decrets d’Alcaldia, de 13 i 25 de juny de 2015, 

ES COMUNIQUEN les resolucions següents: 

 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 

1.-  PARC D'ATRACCIONS DEL TIBIDABO, SA  

(2015PATSA116SL1) Resolució de l’apoderat del Parc d’Atraccions del 

Tibidabo, SA, de 12 de gener de 2016, que ADJUDICA el contracte relatiu al 

subministrament d’aliments, matèries primeres i productes d’un sol ús i el seu 

transport per atendre als punts de restauració del Parc d’Atraccions del Tibidabo, 

SA. - Lot A: Subministrament d’aliments i matèries primeres, a la societat Central 

Bar, SA, domiciliada a efectes d’aquest contracte al carrer Cromo 112, 08907 

L’Hospitalet del Llobregat, atès que ha presentat l’oferta econòmicament més 

avantatjosa, per un termini d’1 any i un import màxim d’1.089.000,00 euros, IVA 

inclòs, amb els preus unitaris detallats en la seva oferta. 

 

2.-  PARC D'ATRACCIONS DEL TIBIDABO, SA 

(2015PATSA116SL2) Resolució de l’apoderat del Parc d’Atraccions del 

Tibidabo, SA, de 12 de gener de 2016, que ADJUDICA dins del termini dels 5 

dies hàbils següents el contracte relatiu al subministrament d’aliments, matèries 

primeres i productes d’un sol ús i el seu transport per atendre als punts de 

restauració del Parc d’Atraccions del Tibidabo, SA - Lot B: Subministrament de 
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productes d’un sol ús, la societat Central Bar, SA, domiciliada a efectes d’aquest 

contracte al carrer Cromo 112, 08907 L’Hospitalet del Llobregat, atès que ha 

presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, per un termini d'1 any i un 

import màxim de 193.600,00 euros, IVA inclòs, amb els preus unitaris detallats en 

la seva oferta. 

 

3.-  PARC D'ATRACCIONS DEL TIBIDABO, SA 

 (2015PATSA137CAL1) Resolució de l’apoderat del Parc d’Atraccions del 

Tibidabo, SA, de 12 de gener de 2016, que ADJUDICA el contracte relatiu al 

Servei d'espectacles de mascotes, personatges i cloenda del Parc d'Atraccions del 

TIbidabo. Lot A: Mascotes i Cloenda 1, a Associació  Cultural Viu El Teatre, amb 

NIF G64167877, domiciliada al Passatge Toledo 6, 08014 de Barcelona, per un 

import de 126.338,52 euros (IVA inclòs), a raó d’un preu unitari 1.190,00 euros 

espectacle/dia (IVA exclòs) i un termini d’execució des del 5  de març de 2016 al 

29 de maig de 2016 (ambdós inclosos)  i d’un preu unitari 21,00 euros 

mascota/hora (IVA exclòs) i un termini d’execució des del 5 de març de 2016 al 5 

de gener de 2017 (ambdós inclosos); i REQUEREIX a l’empresa adjudicatària 

perquè presenti la documentació per tal de formalitzar el contracte. 

 

4.-  PARC D'ATRACCIONS DEL TIBIDABO, SA  

 (2015PATSA137CAL5) Resolució de l’apoderat del Parc d’Atraccions del 

Tibidabo, SA, de 12 de gener de 2016, que ADJUDICA el contracte relatiu al 

Servei d'espectacles de mascotes, personatges i cloenda del Parc d'Atraccions del 

TIbidabo. Lot E: Personatges, a l’empresa Produccions artístiques a la carta, SL, 

amb NIF B64165749, domiciliada al carrer Riera de Sant Andreu 54, baixos, 

08030 de Barcelona, per un import de 135.381,60 euros (IVA inclòs), a raó d’un 

preu unitari 21,50 euros personatge/hora (IVA exclòs), i un termini d’execució 

des del 5  de març de 2016 al 5 de gener de 2017 (ambdós inclosos); i 

REQUEREIX a l’empresa adjudicatària perquè presenti la documentació per tal 

de formalitzar el contracte. 

 

5.- BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS (BSM)  

(2016RRHH007CA) Resolució del director general de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA, de 12 de gener de 2016, que FIXA en el Plec de condicions 

particulars els criteris de solvència econòmica i financera i tècnica i professional i 

els seus mitjans d’acreditació; APROVA el Plec de condicions particulars que 

incorpora les condicions de solvència fixades en aquesta licitació i aprova el 

contracte tipus de la licitació per l’adjudicació del contracte relatiu al servei de 

vigilància de la salut i assistència mèdica i primers auxilis als visitants del  Parc 

Zoològic i al personal BSM; APROVA els criteris de selecció i valoració de les 

ofertes de la licitació per a l’adjudicació del  contracte; i, INICIA mitjançant 

procediment obert, tramitació ordinària, regulació no harmonitzada, el 

procediment de licitació per a l’adjudicació del contracte, per un pressupost de 

licitació de 517.880,00 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de 2 anys. 

 

6.-  BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS (BSM) 

 (2016SIST005CA) Resolució del director general de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA, de 12 de gener de 2016, que FIXA en el Plec de condicions 

particulars els criteris de solvència econòmica i financera i tècnica i professional i 

els seus mitjans d’acreditació;  APROVA el Plec de condicions particulars que 
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incorpora les condicions de solvència fixades en aquesta licitació i aprova el 

contracte tipus de la licitació per l’adjudicació del contracte relatiu al servei 

d’administració i manteniment de servidors Web en Cloud per a Barcelona de 

Serveis Municipals SA; APROVA els criteris de selecció i valoració de les ofertes 

de la licitació per l’adjudicació del  contracte; i, INICIA mitjançant procediment 

obert, tramitació ordinària, regulació harmonitzada, el procediment de licitació 

per a l’adjudicació del contracte per un pressupost de licitació de 787.105,00 

(IVA inclòs) i un termini d’execució de 4 anys. 

 

7.-  BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS (BSM)  

(2015SIST0055CA) Resolució del director general de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA, de 26 de gener de 2016, que ADJUDICA el servei de 

manteniment dels servidors hardware de Barcelona de Serveis Municipals SA, a 

la societat Hewlett Packard Servicios España SL que ha presentat l’oferta 

econòmicament més avantatjosa, per un termini d’execució de 4 anys i pels 

imports que es detallen a continuació: Preu global pel servei de manteniment dels 

servidors hardware de BSM per 4 anys de 333.234,00 euros (IVA inclòs), essent 

el preu anual del contracte de 68.850,00 euros, IVA exclòs. 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

8.-  IBE 

 (0350/2015) Resolució del president de l’IBE, de 31 de desembre de 2015, que 

ATORGA una subvenció, mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional 

a l’entitat Gràcia Gimnàstic Club, amb CIF núm. G-65008690, per un import de 

200.000 euros, equivalent al 99,70% del cost total i amb pagament previ a la seva 

justificació, per a la realització del projecte Fossat de seguretat per a la pràctica de 

la gimnàstica artística, amb un cost total de 200.584.30 euros, d’acord amb els 

articles 22.2.c) i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions, i l’article 6.2 de la normativa general de subvencions; APROVA el 

conveni que formalitza l’atorgament d’aquesta subvenció; AUTORITZA la 

despesa de  200.000 euros  amb càrrec a la partida del pressupost de despeses de 

l’exercici 2015 que s’indica en el present document; DISPOSA i RECONEIX 

l'obligació a favor de l’entitat Gràcia Gimnàstic Club, per un import de 200.000 

euros un cop signat el conveni que s’aprova; FIXA com a dates de realització del 

projecte el període comprés entre l'1 de desembre de 2015 i el 30 d'abril de 2016, 

tots dos inclosos; REQUEREIX al beneficiari de  la subvenció per tal que presenti 

la justificació en el termini i forma indicat en el conveni que s’aprova; INDICA a 

l’entitat beneficiària que haurà d’incloure el logotip de l’Ajuntament de Barcelona 

en tota la publicitat i difusió que realitzi de l’activitat subvencionada i d’acord 

amb les indicacions del Departament de Comunicació de l’Institut Barcelona 

Esports 

 

9.-  IBE 

 (351/2015) Resolució del president de l’IBE, de 31 de desembre de 2015, en virtut 

del qual es dóna compliment al decret de la Diputació de Barcelona, de 14 de 

desembre de 2015, de subvenció amb recursos de la Diputació de Barcelona a 

l'entitat Real Club de Polo de Barcelona per a la realització del projecte anomenat 

Cobertura Tribuna Principal - Instal·lacions Hípiques - Tarragona 2017. 
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10.-  IBE 

 (0378/2015) Resolució del president de l’IBE, de 31 de desembre de 2015, que 

ATORGA una subvenció, mitjançant concessió directa i amb caràcter 

excepcional, de forma prèvia a la seva justificació, a l’entitat Fundació Futbol 

Club Barcelona, amb CIF núm. G-60627445, per a la realització del projecte 

anomenat FutbolNet, BarçaKids, Acció a Les Corts per un import de 105.353,05 

euros, equivalent al 50% del cost total del projecte que és de 210.706,1 euros, 

d’acord amb els articles 22.2.c) i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions, i l’article 6.2 de la normativa general de 

subvencions; APROVA el conveni adjunt que consta a l’expedient pel qual es 

formalitzarà l’atorgament de la subvenció; AUTORITZA la despesa de 

105.353,05 euros amb càrrec a la partida del pressupost de despeses de l’exercici 

que s’indica en el present document; DISPOSA i RECONEIX l'obligació a favor 

de l’entitat Fundació Futbol Club Barcelona per un import de 105.353,05 euros; 

FIXA com a dates de realització del projecte el període comprés entre l’1 de juliol 

de 2015 i el 30 de juny de 2016; REQUEREIX el beneficiari de  la subvenció per 

tal que presenti la justificació en el termini i de la forma que recull el conveni 

aprovat; INDICA a l’entitat beneficiària que haurà d’incloure el logotip de 

l’Ajuntament de Barcelona en tota la publicitat i difusió que realitzi de l’activitat 

subvencionada i d’acord amb les indicacions del Departament de Comunicació de 

l’Institut Barcelona Esports 

 

11.-  IBE 

 (0391/2015) Resolució del president de l’Institut Barcelona Esports, de 31 de 

desembre de 2015, que ATORGA una subvenció, mitjançant concessió directa i 

amb caràcter excepcional, a l’entitat Fundació Barcelona Olímpica, amb CIF núm. 

G60309655, per a la realització del projecte anomenat Adequació dels Espais de 

la Font del Gat per ubicar el Centre d’Estudis Olímpics i de l’Esport; per un 

import de 280.267,89 euros, equivalent a un 100% del cost total del projecte, 

d’acord amb els articles 22.2.c) i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions, i l’article 6.2 de la normativa general de 

subvencions. AUTORITZA la despesa de 280.267,89 euros amb càrrec a la 

partida del pressupost de despeses de l’exercici 2015  que s’indica en el present 

document. DISPOSA I RECONEIX l'obligació a favor de l’entitat Fundació 

Barcelona Olímpica per un import de 280.267,89 euros. INDICA a l’entitat 

beneficiària de la subvenció que presenti la justificació en el termini màxim de 

tres mesos a comptar des de la data de finalització de l’activitat. Dins d’aquest 

termini s’haurà de presentar el compte justificatiu de tots els ingressos i despeses 

del projecte amb aportació d’informe d’auditor de comptes inscrit com exercint en 

el Registre Oficial d’Auditors de Comptes que depèn de l’Institut de 

Comptabilitat i Auditoria de Comptes realitzat d’acord amb l’Ordre 

EHA/1434/2007 que constarà, a més, de Memòria d’Actuació i Memòria 

Econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, d’acord amb el que 

preveu l’article 17 i 74 del Reial Decret 887/2006, pel qual s’aprova el reglament 

de la Llei General de Subvencions i el previst a l’article 10.3 de l’esmentada 

normativa reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona i segons 

el que preveuen els articles 29 i 31 de la Llei General de Subvencions. INDICA a 

l’entitat beneficiària que haurà d’incloure el logotip de l’Ajuntament de Barcelona 

en tota la publicitat i difusió que realitzi de l’activitat subvencionada i d’acord 
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amb les indicacions del Departament de Comunicació de l’Institut Barcelona 

Esports. 

 

Districte de Sant Martí 

 

12.-  (20164000) Decret, d'11 de febrer de 2016, pel qual el regidor del Districte de 

Sant Martí ha adjudicat la gestió cívica del Casal de Barri Diagonal Mar, 

mitjançant procediment de pública concurrència, a l'AV Diagonal Mar, i ha 

atorgat la subvenció de 24.190,00 euros, pel desenvolupament del seu projecte de 

gestió cívica, per a l'any 2016. 

 

13.-  (20164001) Decret, d’11 de febrer de 2016, pel qual el regidor del Districte de 

Sant Martí ha adjudicat la gestió cívica del Casal de Barri Bac de Roda, 

mitjançant procediment de pública concurrència, a l'Associació Cultura i Social 

Bac de Roda, i ha atorgat la subvenció de 24.190,00 euros, pel desenvolupament 

del seu projecte de gestió cívica, per a l'any 2016. 

 

14.-  (20164002) Decret, d'11 de febrer de 2016, pel qual el regidor del Districte de 

Sant Martí ha adjudicat la gestió cívica del Casal de Barri Verneda, mitjançant 

procediment de pública concurrència, a l'AV Verneda Alta, i ha atorgat la 

subvenció de 24.190,00 euros, pel desenvolupament del seu projecte de gestió 

cívica, per a l'any 2016. 

 

15.-  (20164003) Decret, d'11 de febrer de 2016, pel qual el regidor del Districte de 

Sant Martí ha adjudicat la gestió cívica del Casal de Barri la Pau, mitjançant 

procediment de pública concurrència, a l'Associació Cultural i Recreativa La Pau, 

i ha atorgat la subvenció de 24.190,00 euros, pel desenvolupament del seu 

projecte de gestió cívica, per a l'any 2016. 

 

16.-  (20164004) Decret, d’11 de febrer de 2016, pel qual el regidor del Districte de 

Sant Martí ha adjudicat la gestió cívica del Casal de Barri La Palmera, mitjançant 

procediment de pública concurrència, a l'Associació Cultural i Recreativa La 

Palmera, i ha atorgat la subvenció de 24.190,00 euros, pel desenvolupament del 

seu projecte de gestió cívica, per a l'any 2016. 

 

17.-  (20164005) Decret, d’11 de febrer de 2016, pel qual el regidor del Districte de 

Sant Martí ha adjudicat la gestió cívica del Casal de Barri Vila Olímpica, 

mitjançant procediment de pública concurrència, a l'Associació de Veïns i Veïnes 

de Vila Olímpica, i ha atorgat la subvenció de 24.190 euros, pel desenvolupament 

del seu projecte de gestió cívica, per a l'any 2016. 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

18.- (IMPiJ)  (EXP. 16/0001-00-CP/01) El gerent de Parcs i Jardins de Barcelona, 

Institut Municipal, el 22 de febrer de 2016, adoptà la següent Resolució: 

ADJUDICAR, mitjançant el procediment obert, el contracte del servei de 

prevenció d'accidents, salvament, socorrisme i informació a l'usuari/a a les platges 

de la ciutat de Barcelona, a l'empresa Pro-Activa Serveis Aquàtics, S.L. per 

import de 2.313.245,26 euros (IVA inclòs). 
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b) Informes 

 

C) Part Decisòria 

 

a)  Propostes d'acord 

 

 Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del dia, S'ACORDA: 

 

 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 

1.- (158/2016)  CONVOCAR la cobertura de C2 a C1 de Bomber/a i Caporal/a de 

l'SPEIS de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant promoció interna especial i 

APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria. DONAR-NE compte 

a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i 

Prevenció. 

 

2.- (218/2016)  CONVOCAR la cobertura del lloc de treball de Direcció 2, adscrit a la 

Direcció de Serveis de Comunicació Digital de la Gerència de Recursos de 

l'Ajuntament de Barcelona, i APROVAR les bases que han de regir aquesta 

convocatòria (I.D. S 08014188). PUBLICAR aquest acord i l’annex a la Gaseta 

Municipal, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web de 

l’Ajuntament de Barcelona. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, 

Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

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

el document de 3 de març de 2016. 

 

4.- (2016/52)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i AENA S.A., 

per a la realització d’activitats a l’Aeroport de Barcelona que potenciïn el 

desenvolupament d’un turisme responsable i sostenible. FACULTAR el Regidor 

d’Ocupació, Empresa, Comerç i Turisme, Agustí Colom i Cabau, per a la 

signatura del conveni. 

 

5.- (2016/83)  APROVAR l’acord d’amistat i cooperació entre Lampedusa i Barcelona 

en els àmbits de promoció econòmica, turisme, esports, cultura, així com 

promoure la cooperació, l’intercanvi d’informació i les estratègies conjuntes 

davant la crisi europea ocasionada per l’arribada de refugiats i migrants. 

 

 QUEDA sobre la taula. 

 

6.- (E.01.6002.16) ENCARREGAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la gestió i 

administració dels quatre habitatges i un local comercial que conformen la finca 

de propietat municipal ubicada a la plaça Sant Pere núm. 14, amb la finalitat de 

destinar-los a lloguer social. 

 

7.- (3-016/2016)  APROVAR l’expedient núm. 3-016/2016 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 

2.222.184,80 euros, per atendre a l’aportació patrimonial a favor de la societat 
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Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA (BASAV) que correspon a l’import parcial 

de l’anualitat 2016 dels compromisos plurianuals pel període 2016-2020 aprovats 

per acord del Consell Plenari de 25 de juliol de 2014, de conformitat amb la 

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

l’expedient, referència comptable núm. 16021991; i PUBLICAR aquest acord a la 

Gaseta Municipal. 

 

8.- (3-017/2016)  APROVAR l’expedient núm. 3-017/2016 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 

15.200,00 euros, per atendre despeses de la Impremta Municipal i el pagament 

d’una taxa del BOPB de l’Àrea de Drets Socials, de conformitat amb la 

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

l’expedient, referència comptable núm. 16022291; i PUBLICAR aquest acord a la 

Gaseta Municipal. 

 

9.- (3-018/2016)  APROVAR l’expedient núm. 3-018/2016 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) del tercer trimestre de 2015, per fer l’aportació del 50% 

al Consorci de Turisme, segons acord de la Comissió de Govern de 17 d’abril de 

2013, i d’import 1.219.390,20 euros, de conformitat amb la documentació i amb 

la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 

comptable 16022295; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 

10.- (20150038)  APROVAR el canvi de nom del "Consell Municipal de Gais, Lesbianes i 

Homes i Dones Transsexual" pel de "Consell Municipal de Lesbianes, Gais, 

Trans, Bisexuals i Intersexuals de Barcelona"; MODIFICAR, en conseqüència, els 

articles 1r, 2on, 3r, 4rt, 6è, 7è, 8è, 10è, 11è i disposició addicional Primera del seu 

Reglament, i DONAR el tràmit establert a l'article 108 i ss del Reglament Orgànic 

Municipal. 

 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

11.- (226/16)  INICIAR l'expedient per a la contractació de la realització de les tasques 

necessàries per l'execució, i desenvolupament dels projectes que configuren el 

Programa BCN interculturalitat, amb núm. de contracte 16000921, mitjançant 

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

total de licitació de 679.697,40 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 
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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 561.733,39 euros; tipus impositiu del 21% 

d'IVA, i import de l'IVA de 117.964,01 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 Mobilitat. 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

12.- (16-SJS-03)  APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

mitjançant el Districte de Ciutat Vella, la Universitat Politècnica de Catalunya 

(Càtedra d’accessibilitat) i la Fundació APIP-ACAM pera la realització del 

projecte d’aprenentatge-servei CASBA – Casc Antic sense barreres i la seva 

posterior difusió. FACULTAR la Regidora del Districte de Ciutat Vella per a la 

firma del present conveni. 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

13.- (20160170)  APROVAR el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament 

de Barcelona, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona, l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà i 

l’Institut d’Estadística de Catalunya per a la realització de l’edició 2015 de 

l’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF), de conformitat amb la Normativa 

reguladora dels expedients d'autorització de l'atorgament de convenis 

administratius amb altres administracions públiques i institucions aprovada per 

decret d'Alcaldia el 27 d'abril de 2011; FACULTAR la Regidora de Mobilitat de 

l'Ajuntament de Barcelona per a la seva signatura; AUTORITZAR i DISPOSAR 

la despesa per import de 40.000,00 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i 

partida/es indicats en el document comptable, a favor de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona (AMB), amb NIF P5890049I, per fer front a les despeses derivades del 

conveni; i FACULTAR el Gerent d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de 

l’Ajuntament de Barcelona per l’aprovació dels documents comptables que es 

derivin. 

 

14.- (20160081)  INICIAR l'expedient per a la contractació de la neteja de pintades, 

eliminació de cartells i retirada d’altres elements de la via pública i el foment de 

l’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció laboral, per als anys 

2016-2019,  amb núm. de contracte 16000261, mitjançant tramitació ordinària, 

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

11.827.812,00 euros, IVA inclòs, determinat en funció de preus unitaris; 

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 

10.752.556,36 euros; tipus impositiu del 10% d'IVA, i import de l'IVA 

d'1.075.255,64 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 ateses les característiques del present contracte. 
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15.- (16JU32)  APROVAR el conveni marc de col·laboració per a l’establiment dels 

termes i condicions que regiran les relacions entre la Societat Municipal de Gestió 

Urbanística, SA (BAGURSA) i Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA per a les 

actuacions de gestió urbanística i desenvolupament d’actuacions urbanístiques en 

l’àmbit de Sant Andreu- La Sagrera i llur finançament, en el marc dels encàrrecs 

de gestió acordats per la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona de 12 

de març de 2008, de 6 de novembre de 2013 i de 4 de febrer de 2015 i que es 

refereixen als àmbits del Polígon d’actuació urbanística número 1 delimitat al Pla 

de Millora Urbana del sector entorn Sagrera, el Polígon d’Actuació urbanística 

número 1 delimitat pel Pla de Millora urbana, sector Colorantes. Renfe, subàmbit 

2 i altres polígons i sectors d’actuació urbanística, que puguin ser objecte 

d’encomana per part de l’Ajuntament a favor de Bagursa i de BSAV i que es 

trobin inclosos en l’àmbit Sant Andreu-La Sagrera; FACULTAR el Director 

General de Bagursa per a la formalització de l’esmentat conveni. 

 

Districte de Nou Barris - Districte de Sant Andreu 

 

16.- (8BC 2016/004) APROVAR, de conformitat amb l’article 45.3 del Decret 179/1995, de 13 

de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 

(ROAS), el Projecte Modificat 1 del projecte de reforma i millora del Pont de 

Sarajevo, als Districtes de Nou Barris i Sant Andreu de Barcelona, d’iniciativa 

municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic Jurídic, que figura a l’expedient 

administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, per un import 

d'1.182.159,93 euros, el 21% d’IVA inclòs (aquesta diferència de pressupost 

superior a l’aprovat per un import d'1.096.990,69 euros, IVA inclòs, és deguda a 

que l’import de les obres adjudicades va ser de 985.133,35 euros, derivats de la 

baixa ofertada per l’adjudicatària de les obres, que sumat a l’import de les partides 

del projecte modificat de 197.026,58 euros, dóna un total d'1.182.159,93 euros); 

PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província (BOPB), en un diari 

dels de més circulació de Catalunya, a la Gaseta municipal i al Taulell d’Anuncis 

de l’Ajuntament; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de 

l’actuació. 

 

Districte de l'Eixample 

 

17.- (15SD0077P) APROVAR inicialment el Projecte Executiu d’Urbanització de l’àmbit 

interior d’illa de la finca situada al carrer Casp 1-13, promogut per la societat 

Casp 1-13 Barcelona, SL, d’acord amb les condicions establertes a l’Informe 

Tècnic del Projecte (ITP amb classificació B) de 19 de gener de 2016, el qual 

figura a l’expedient i es dóna per reproduït, amb un pressupost de 647.934,66 

euros, el 21% d’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 diari dels de més circulació 

de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les 

al·legacions pertinents; i NOTIFICAR-LO als interessats en aquest procediment. 
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18.- (S16-0061-VA) APROVAR el Projecte de reurbanització de la plaça Duran i Reynals, al 

Districte de l’Eixample, a 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 935.511,44 euros (amb 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, PUBLICAR aquesta Resolució al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona (BOPB), a la Gaseta municipal i al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament 

de Barcelona i DISPOSAR que la licitació d’aquest projecte la realitzi l'Institut 

Municipal de Mercats de Barcelona. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

19.- (3BC 2015/132) RECTIFICAR, a l’empara de l’article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de 

novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment 

administratiu comú, l’error material de l’acord de la Comissió de Govern d'11 de 

febrer de 2016, pel qual s’aprovà el Projecte modificat del projecte executiu de 

reforma i rehabilitació de l’antic parc de bombers del Poble Sec, al carrer Lleida, 

núm. 30 com a parc de Prevenció i Espai Museístic de l’Ajuntament de Barcelona, 

al Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, en el sentit que on diu “per un import 

de 2.180.636,17 euros, el 21% d’IVA inclòs”, ha de dir “per un import de 

2.161.554,76 euros, el 21% de l’IVA inclòs”; MANTENIR inalterats la resta de 

pronunciaments; i 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’Anuncis de l’Ajuntament; i ENCARREGAR a la societat 

municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 

20.- (3BD 2015/096) APROVAR inicialment el projecte executiu de reurbanització del carrer 

Guitard, entre el carrer Berlín i el carrer Melcior de Palau, i el carrer Puiggarí i el 

carrer Viriat, al Districte de Sants-Montjuïc 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 641.336,41 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;  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. 

 

Districte de les Corts 

 

21.- (16obo13)  APROVAR inicialment el “Projecte d’urbanització del carrer Entença al 

Sector de Reforma Interior de la Colònia Castells” al Districte de les Corts, a 

Barcelona, d’iniciativa pública, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte de 27 

de gener de 2016, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es 

dóna per reproduït, amb un import de 2.101.061,68 euros, més el 21% d’IVA; 

d’acord amb allò que preveu l’art. 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 

pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme; i SOTMETRE a 

informació pública dit projecte, durant un termini d’un mes, a partir del dia 

següent de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
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Barcelona (BOP), i en un diari dels de més circulació de la província, termini 

durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 

 

 ES RETIRA la proposta precedent 

 

Districte de Sant Martí 

 

22.- (15GU23)  APROVAR definitivament, a l'empara de l’article 168.2 del Reglament 

de la Llei d’urbanisme i de l'article 119.2.a) del Text refós de la Llei d'urbanisme, 

l’Operació jurídica complementaria del Projecte de compensació de la UA 9 del 

PERI Diagonal Poblenou, formulada per Altamira Santander Real Estate, SA,  

que té per objecte l’adequació de les circumstàncies descriptives de les parcel·les 

resultants A1 i A2 al Pla de millora urbana per a l’ajust de les condicions 

d’ordenació de l’illa delimitada pels carrers Pere IV, Bilbao i l’avinguda 

Diagonal. DETERMINAR, de conformitat amb l'article 153 del Reglament de la 

Llei d'urbanisme, que la fermesa en via administrativa de l'acord d'aprovació 

definitiva de l’Operació jurídica complementaria del Projecte de compensació, 

produirà essencialment els efectes econòmics i jurídics continguts a l'article 127 

del Text refós de la Llei d'urbanisme. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona i en un diari dels de més circulació de la 

província i NOTIFICAR-LO a la propietat. DONAR-NE compte a la Comissió 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

b) Mocions 

 

 

 No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a 

les 10.30 hores. 

 
 


