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Ref:CG 38/16 

 

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

Barcelona, el dia 10 de novembre 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, Eloi Badia Casas, i Montserrat Ballarín Espuña assistits pel 

Secretari General, Sr. Jordi Cases i Pallarés, que certifica. 

 

 Excusen la seva absència l’Im. Sr. Tinent d’Alcaldia Jaume Collboni 

Cuadrado i la Ima. Sra. Regidora Carmen Andrés Añón i l’Im. Sr. Regidor Daniel 

Mòdol i Deltell. 

 

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

 

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

les deu hores. 

 

 Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 3 de 

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

Comissió; i S'APROVA. 

 

 

 

I) INFORMACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA DEL PLENARI DEL CONSELL 

MUNICIPAL 

 

 

 Es delibera, primerament, sobre el projecte d'ordre del dia preparat per a 

la propera sessió del Plenari del Consell Municipal estructurat de la manera 

següent com a conseqüència de l'entrada en vigor del Reglament Orgànic 

Municipal: 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

B) Part Informativa 

 

a) Despatx d'ofici 

b) Mesures de govern 

c) Informes 

 

C) Part Decisòria / Executiva 

 

a) Ratificacions 
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b) Propostes d'acord 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

1.-   ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament 

com a soci únic de la Societat Privada Municipal Barcelona Cicle de l'Aigua, SA, 

els acords següents:  Primer.- DESIGNAR el Sr. Frederic Ximeno Roca membre 

del Consell d'Administració de la Societat Barcelona Cicle de l'Aigua, SA, en 

substitució de la Sra. Eva Herrero Alonso. Segon.- ESTABLIR que el termini de 

designació del conseller que es nomena serà l'establert en els respectius estatuts, 

sens perjudici de la renovació que fos procedent en el canvi de mandat 

consistorial. Tercer.- FACULTAR indistintament el President i el Secretari del 

Consell d'Administració per comparèixer davant notari i elevar a escriptura 

pública el nomenament anterior, com també per complir els tràmits necessaris per 

a la seva inscripció en el Registre Mercantil i també la correcció d'errors materials 

en cas necessari. 

 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de Sants-Montjuïc - Districte de Gràcia - Districte d'Horta-Guinardó - 

Districte de Sant Martí 

 

2.- (16PL16387)  APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la 

Carta Municipal de Barcelona, la Modificació del PGM per a la incorporació al 

sistema d'Habitatges Dotacionals dels sòls situats a la carretera de Sant Cugat 2x, 

l’avinguda Mare de Déu de Montserrat 5-11, i els carrers Arenys 79-89, avinguda 

Cardenal Vidal i Barraquer 37-43, Ciutat de Granada 95-97 i Veneçuela 96-106, 

d’iniciativa municipal; amb les modificacions a què fa referència l’informe de la 

Direcció de Planejament; RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit 

d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de 

l’esmentada Direcció de valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que 

consten a l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen a aquest acord; 

TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la 

seva aprovació definitiva. 

 

 

Districte de Gràcia 

 

3.- (15PL16307)  APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la 

Carta Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità a 

l'àmbit delimitat pels carrers de l'Argentera, núms. 5 a 11 i 10 a 18, de Cambrils, 

núm. 12 i de la Farigola, núms. 31 a 47, al barri de Vallcarca del Districte de 

Gràcia, d’iniciativa municipal; TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió 

d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

 

c) Proposicions 
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D) Part d'impuls i control 

 

a) Proposicions / Declaracions de Grup 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c) Precs 

d) Preguntes 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

E) Mocions 

 

F) Declaracions Institucionals 

 

 Després d'haver examinat tots els punts anteriors, la Comissió de Govern 

DÓNA la seva conformitat al precedent projecte d'ordre del dia del Plenari del 

Consell Municipal amb les modificacions següents:  

 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

ES RETIRA el punt numero 2. 

 

 

II) INFORMACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA DE LES COMISSIONS 

PLENÀRIES 

 

 

A) Aprovació de les actes de les sessions anteriors 

 

B) Part Informativa 

 

a) Despatx d'ofici 

b) Mesures de govern 

c) Informes a les Comissions 

d) Compareixences Govern municipal 

 

C) Part Decisòria / Executiva 

 

 Es delibera, a continuació, sobre la part decisòria de l'ordre del dia de les 

diferents Comissions del Consell Municipal. 

 

a)  Propostes d'acord 

 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

1.-   Primer.- APROVAR inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament 

de Barcelona per a l’any 2017, integrat per: a) El de la mateixa Entitat; b) Els 

pressupostos dels organismes autònoms locals: 1. Institut Municipal de Persones 

amb Discapacitat, 2. Institut Municipal d’Educació, 3. Institut Municipal 

d’Informàtica, 4. Institut Municipal d’Hisenda, 5. Institut Municipal d’Urbanisme, 

6. Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, 7. Institut Municipal de 
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Mercats, 8. Institut Barcelona Esports i 9. Institut Municipal de Serveis Socials; c) 

Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les entitats públiques 

empresarials: 1. Institut de Cultura de Barcelona, 2. Institut Municipal de Parcs i 

Jardins, 3. Patronat Municipal de l’Habitatge i 4. Institut Municipal Fundació 

Mies Van de Röhe; d) Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les 

societats mercantils següents: 1. Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM), 2. 

Informació i Comunicació de Barcelona, SA, 3. Barcelona Activa, SA, SPM, 4. 

Barcelona Gestió Urbanística, SA, 5. Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA 

(BIMSA), 6. Foment de Ciutat, SA, i 7. Barcelona Cicle de l’Aigua, SA; així 

mateix, APROVAR les Bases d’Execució i els annexos que consten en 

l’expedient. Segon.- APROVAR inicialment el Pressupost Consolidat de 

l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2017 d’acord amb la Llei General 

d’Estabilitat Pressupostària. Tercer.- SOTMETRE aquest acord a exposició 

pública durant el termini de quinze dies hàbils, d’acord amb l’article 169.1 del 

Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals. 

 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

2.- (0004/15)  PRORROGAR el contracte que té per objecte el manteniment d'elements 

constructius i instal·lacions dels edificis adscrits als Districtes i gerències de 

l'Ajuntament de Barcelona pels anys 2015-2016, en virtut del que estableix l'art. 

303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el 

Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i la clàusula 3 del PCAP de 

l'esmentat contracte, des de l’1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017, 

segons compareixences signades per les empreses adjudicatàries; i MODIFICAR 

el contracte, en el sentit d’ampliar la seva quantia, en virtut del que preveu la 

clàusula 20 del PCAP de l’esmentat contracte i l’article 105 del Text Refós de la 

Llei de Contractes del Sector Públic, en atenció a les raons indicades als informes 

de 27 i 29 de setembre de 2016 del Cap del Departament de Manteniment i 

Neteja, i segons compareixences signades per les empreses adjudicatàries. 

AMPLIAR l'autorització i disposició de despesa, amb càrrec als Pressupost/os i 

Partida/es indicades en les relacions comptables annexes a aquest mateix 

document i condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s 

pressupost/os corresponent/s, per un import global de 9.573.288,75 euros (IVA 

inclòs), per l’exercici 2017 i per tal de  donar cobertura a la pròrroga; i per un 

import global d'1.462.342,23 euros IVA inclòs, per l’exercici 2016, per tal de 

donar cobertura a la modificació contractual,  amb el següent desglossament: Lot 

1, contracte núm. 14005729 - Gerències de Recursos, Recursos Humans i 

Districte de Nou Barris, adjudicat a Imesapi NIF A28010478, per un import de 

2.012.765,04 euros (IVA inclòs) corresponents a la pròrroga i 200.000,00 euros 

(iva al 21% inclòs) corresponents a la modificació contractual. Lot 2, contracte 

núm. 14005730 - Gerències de Drets Socials i Prevenció, Seguretat i Mobilitat, 

adjudicat a Imesapi NIF A28010478, per un import d'1.815.117,94 euros (IVA 

inclòs) corresponents a la pròrroga i 454.638,96 euros (IVA inclòs) corresponents 

a la modificació contractual. Lot 3, contracte núm. 14005731 - Districtes de Ciutat 

Vella i Sarrià-Sant Gervasi, adjudicat a UTE Faus-Miatec Mant. Edif. LOT 3 NIF 

U66421553, per un import de 886.881,04 euros (IVA inclòs) corresponents a la 
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pròrroga i 174.330,27 corresponents a la modificació contractual. Lot 4, contracte 

núm. 14005738 - Districtes d’Eixample i Horta-Guinardó, adjudicat a Constraula 

Enginyeria i Obres SAU NIF A58142639, per un import d'1.295.708,25 euros 

(IVA inclòs) corresponents a la pròrroga. Lot 5, contracte núm. 14005739 -  

Districte de Sants-Montjuïc i Gerència d’Ecologia Urbana, adjudicat a UTE 

Constraula - Aldago Manten. Edificis LOT 5  NIF U66424086, per un import de 

894.866,55€  (IVA inclòs) corresponents a la pròrroga i 241.573,00 euros (IVA 

inclòs) corresponents a la modificació contractual. Lot 6, contracte núm. 

14005740 -  Districtes de les Corts i Gràcia, adjudicat a Servicios e Instalacions 

Aldago, SL NIF B61563169, per un import de 763.999,91 euros (IVA inclòs) 

corresponents a la pròrroga i 125.800,00 euros (IVA inclòs) corresponents a la 

modificació contractual. Lot 7, contracte núm. 14005741 - Lot 7: Districte de Sant 

Andreu i Sant Martí, adjudicat a UTE Constraula - Aldago Manten. Edificis LOT 

7 NIF U66424151, per un import d'1.903.950,02 euros (IVA inclòs) corresponents 

a la pròrroga i 266.000,00 euros (IVA inclòs) corresponents a la modificació 

contractual. REQUERIR les empreses adjudicatàries per tal que en el termini 

màxim de 15 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la notificació d'aquesta 

resolució, facin efectives mitjançant l’ingrés a la Tresoreria municipal, en 

metàl·lic, les aportacions per al suport “hot line” i el manteniment tant correctiu 

com evolutiu de l’aplicació informàtica de connexió entre els Districtes, 

Gerències Municipals i l’Institut Municipal d’Informàtica que preveu la clàusula 

19 apartat e) del Plec de Clàusules Administratives i que correspon al 0,06% de la 

dotació pressupostària de la pròrroga i que correspon a les següent quantitats: Lot 

1: 998,07 euros; Lot 2: 900,06 euros; Lot 3: 439,78 euros; Lot 4: 642,50 euros; 

Lot 5: 443,74 euros; Lot 6: 378,84; Lot 7: 944,11 euros; reajustin la garantia 

definitiva per una quantia corresponent al 5% de l’import net de l’ampliació 

efectuada mitjançant ingrés a la Tresoreria Municipal de les següents quantitats: 

Lot 1: 8.264,46  euros; Lot  2: 18.786,73  euros; Lot 3: 7.203,73 euros; Lot 5: 

9.982,36 euros; Lot 6: 5.198,35; Lot 7: 10.991,74 euros; i per tal que compareguin 

per formalitzar la modificació del contracte a les dependències de la Direcció de 

Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos. 

 

3.- (0001/17)  REBUTJAR les ofertes presentades per les empreses Optima Facility 

Services, SL i la UTE Clequali, SL i Mismaeficacia, SL respecte als lots 1 al 10) i 

les ofertes de l’empresa Lacera Servicios y Mantenimiento, SL respecte als lots 1, 

2, 3, 5 i 6 i EXCLOURE-LES, per tant, de la licitació en no considerar-se 

suficients les al·legacions aportades en tràmit d'audiència, segons les previsions 

de l'article 152.3 del TRLCSP, per assegurar la viabilitat de l'oferta que es 

considerava presumptament anormal o desproporcionada segons els límits 

previstos a la clàusula 9 del plec de clàusules administratives particulars que 

regeix el contracte; i segons valoració tècnica que s’incorpora a l’expedient. 

ADJUDICAR el contracte núm. 16002928, que té per objecte la contractació de la 

neteja i recollida selectiva dels Edificis i Locals Municipals adscrits a les 

Gerències i Districtes de l’Ajuntament de Barcelona que s’indiquen a continuació 

(Lots 1 a 10), amb núm. de contracte 16002928, per un import de 28.811.969,32 

euros, (IVA inclòs), de conformitat amb les propostes de valoració i classificació 

contingudes en l'expedient i d'acord amb les seves proposicions, en ser 

considerades les ofertes més avantatjoses segons els criteris d’adjudicació 

establerts al plec, pels preus unitaris oferts i amb el següent desglossament: - LOT 

núm. 1 (Contracte 16005211): Districte de Ciutat Vella, Gerència de Recursos i 
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Gerència de Recursos Humans, per un import de 5.907.054,78 euros (IVA inclòs), 

a l’empresa Multianau, SL, amb NIF B50819507; - LOT núm. 2 (Contracte 

16005213): Districte de l’Eixample, per un import de 2.086.993,46 euros (IVA 

inclòs), a l’empresa Multiserveis Ndavant, SL, amb NIF B60579240; - LOT núm. 

3 (Contracte 16005217): Districte de Sants-Montjuïc, per un import de 

2.124.436,16 euros (IVA inclòs), a l’empresa La Bruixa Neteges Generals i 

Manteniments, SL, amb NIF B61399408; - LOT núm. 4 (Contracte 16005220): 

Districte de les Corts, Gerència de Drets Socials, per un import de 3.064.155,18 

euros (IVA inclòs), a l’empresa Lacera Servicios y Mantenimiento, SA, amb NIF 

A33123498; - LOT núm. 5 (Contracte 16005222): Districte de Sarrià-Sant 

Gervasi, Gerència de Seguretat i Prevenció, per un import de 4.162.540,40 euros 

(IVA inclòs), a l’empresa Multiserveis Ndavant, SL, amb NIF B60579240; - LOT 

núm. 6 (Contracte 16005223): Districte de Gràcia, Gerència d’Ecologia Urbana, 

per un import de 2.251.392,36 euros (IVA inclòs), a l’empresa La Bruixa Neteges 

Generals i Manteniments, SL, amb NIF B61399408; - LOT núm. 7 (Contracte 

16005224): Districte d’Horta Guinardó, per un import d'1.978.266,34 euros (IVA 

inclòs), a l’empresa La Bruixa Neteges Generals i Manteniments, SL, amb NIF 

B61399408; - LOT núm. 8 (Contracte 16005225): Districte de Nou Barris, per un 

import de 2.106.118,48 euros (IVA inclòs), a l’empresa OHL Servicios Ingesan, 

SL, amb NIF A27178789; - LOT núm. 9 (Contracte 16005226): Districte de Sant 

Andreu, per un import de 2.252.305,88 euros (IVA inclòs), a l’empresa OHL 

Servicios Ingesan, SL, amb NIF A27178789; - LOT núm.10 (Contracte 

16005227): Districte de Sant Martí, per un import de 2.878.706,28 euros (IVA 

inclòs), a l’empresa Multianau, SL, amb NIF B50819507; DISPOSAR a favor de 

cadascun dels adjudicataris la quantitat esmentada en el respectiu lot amb càrrec a 

la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en les relacions que s’hi 

adjunten. REQUERIR els adjudicataris 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 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. FACULTAR el 

Gerent de Recursos per tal d'aprovar els actes de tràmit derivats del present acord. 

 

4.- (0494/16)  DESIGNAR les empreses adjudicatàries de l’Acord Marc, amb número 

de contracte 16002540, que té per objecte la fixació de les condicions per a la 

contractació dels serveis de telecomunicacions corporatius de veu, dades, mòbils, 

serveis de numeració especial i accés a Internet per part de l’Ajuntament de 

Barcelona, els seus organismes autònoms i societats municipals i organismes amb 

participació municipal majoritària de l’Ajuntament de Barcelona a les empreses 

que s’indiquen a continuació, en ser aquestes les que han presentat les ofertes més 

avantatjoses segons els criteris establerts al plec de clàusules administratives i 

segons el següent desglossament: Lot 1 – Serveis i sistemes de comunicacions de 

veu fixa de tots els centres (xarxa corporativa de veu i xarxa no corporativa de 

veu) i serveis de dades a l’empresa Vodafone España, SAU, amb NIF: 

A80907397; Lot 2 –Serveis de comunicacions de veu i dades mòbils a l’empresa 

Vodafone España, SAU, amb NIF: A80907397; Lot 3 –Serveis de numeració 

especials a l’empresa Vodafone España, SAU, amb NIF: A80907397; Lot 4 –

Accés internet centralitzat a l’empresa Telefónica de España, SAU, amb NIF: 

A82018474; Lot 5 –Accés internet distribuït a l’empresa Telefónica de España, 
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SAU, amb NIF: A82018474. REQUERIR les empreses designades per realitzar la 

contractació derivada per tal de formalitzar l’Acord Marc en el termini de cinc 

dies a comptar des del dia següent a haver rebut el requeriment. I un cop 

transcorreguts els 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de 

l’adjudicació als licitadors. 

 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

5.- (02-2014CD05786) DECLARAR d’interès i utilitat municipal les obres per a la reforma 

interior en zones comunitàries sense afectar l’estructura de l’edifici, en un 

emplaçament de les obres inclòs al catàleg de patrimoni amb nivell de protecció 

individual B, de l’edifici carrer Villarroel, 170 (exp. 02-2014CD05786) i, de 

conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2014; CONCEDIR a l’Hospital 

Clínic i Provincial de Barcelona (NIF G08431173) la bonificació del 70% sobre la 

quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres generat per 

l’admissió del comunicat diferit d’obres menors tipus I, el 19 de febrer de 2014 

(que suposa una bonificació de 3.048,50 euros), donat que les obres s’ajusten a 

allò establert en l’art. 7è de l’esmentada Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2014 en 

tant que són promogudes per una entitat de caràcter públic en equipament 

comunitari; DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 

pertinents. 

 

6.- (02-2016CD35028) DECLARAR d’interès i utilitat municipal les obres per a la reforma 

interior en zones comunitàries sense afectar l’estructura de l’edifici, en un 

emplaçament de les obres inclòs al catàleg de patrimoni amb nivell de protecció 

individual B, de l’edifici carrer Villarroel, 170 (exp. 02-2016CD35028) i, de 

conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2016, CONCEDIR a l’Hospital 

Clínic i Provincial de Barcelona (NIF G08431173) la bonificació del 70% sobre la 

quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres generat per 

l’admissió del comunicat diferit d’obres menors tipus I, el 22 d’agost de 2016, 

donat que les obres s’ajusten a allò establert en l’art. 7è de l’esmentada Ordenança 

Fiscal 2.1 de l’any 2016 en tant que són promogudes per una entitat de caràcter 

públic en equipament comunitari (clau 7a) i les obres acompleixen una 

indiscutible funció d’interès social com és la realitzada per un equipament 

sanitari-assistencial; DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 

pertinents. 

 

7.- (02-2014CI44442) DECLARAR d’interès i utilitat municipal les obres per a la substitució 

dels quadres elèctrics general i de la planta subterrània per adequació a normes de 

l’edifici carrer Londres, 55 (exp. 02-2014CI44442) i, de conformitat amb 

l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2014, CONCEDIR a la Diputació de Barcelona, 

NIF P0800000B, la bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost sobre 

Construccions, Instal·lacions i Obres generat per l’admissió del comunicat 

immediat d’obres menors tipus II, en data 29 de desembre de 2014 (que suposa 

una bonificació de 1.757,26 euros), atès que les obres s’ajusten a allò establert en 

l’art. 7è de l’esmentada Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2014 en tant que són 

promogudes per una entitat de caràcter públic en equipament comunitari; 

DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 
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8.- (02-2015LL24994) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal les obres 

de segregació dels dos habitatges existents a la planta 3a per a obtenir-ne quatre, 

amb afectació d’estructura, a la Casa Vídua Marfà, situada al passeig de Gràcia 66 

i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015, CONCEDIR a 

Inmobiliaria Moreto, SL, CIF B08274730, la bonificació del 50% sobre la quota 

de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres generada per a la 

concessió de la llicència d’obres el 21 de setembre de 2015 (exp. 02-

2015LL24994), atès que les obres s’ajusten a allò establert a l’art. 7è de 

l’esmentada Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015 en tant que es realitzen en un 

edifici catalogat d’interès local amb nivell de protecció B; i DONAR-NE trasllat a 

l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

 

9.- (10-2014LL25146) DECLARAR d’especial interès públic i utilitat municipal les 

instal·lacions objecte de la llicència d’obres tramitada amb número d’expedient 

10-2014LL25146 per a la instal·lació d’ascensor i rehabilitació de patis en edifici 

catalogat a la rambla del Poblenou 51; CONCEDIR a la comunitat de propietaris 

de la rambla del Poblenou 51 la bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de 

Construccions, Instal·lacions i Obres, d’acord amb allò que estableix  l’article 7è 

de l’Ordenança Fiscal 2.1., en tant que les obres es realitzen sobre edificis o locals 

urbanísticament protegits amb un nivell de protecció C; i DONAR-NE trasllat a la 

Direcció d’Inspecció de l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

b) Proposicions 

 

 Després d'haver examinat l'anterior relació de propostes d'acords 

decisoris que seran tractades en les sessions de les corresponents Comissions del 

Plenari, la Comissió de Govern els DÓNA la seva conformitat retirant el punt 

número 8. 

 

D) Part d'impuls i control 

 

a) Proposicions / Declaracions de Grup 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c) Precs 

d) Preguntes 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

E) Mocions 

 

  

 

III) ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN 

 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
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B) Part Informativa 

 

a) Despatx d'ofici 

 

 

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

COMUNICA la resolució següent: 

 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 

Única.-  (C0207 2016 155) Resolució del Gerent de l’IMI, de 21 d’octubre de 2016, que 

adjudica mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, regulació 

harmonitzada, a favor de l’empresa Worldline Iberia, SA, els serveis d’Oficina 

Tècnica per a la governança de les iniciatives i projectes de serveis mòbils de 

l’Institut Municipal d’Informàtica de l’Ajuntament de Barcelona (OT OSAM), per 

un import total de 416.996,78 (IVA inclòs) i un termini d’execució de 12 mesos. 

 

b) Informes 

 

C) Part Decisòria 

 

a)  Propostes d'acord 

 

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

 

 

ALCALDIA 

 

1.- (20164376)  APROVAR el conveni de col·laboració amb el Consorci Mar Parc de 

Salut de Barcelona per al desenvolupament del programa d’atenció integral als 

membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona i al Servei de Prevenció, Extinció 

d’Incendis i Salvament. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa vinculada a 

aquest conveni a favor del Consorci Mar Parc de salut de Barcelona, amb NIF 

S0800471E, per la quantitat de 160.000,00 euros, amb càrrec a la partida 0401 

22610 13014, dels pressupostos municipals de 2016, 2017, 2018 i 2019, tot 

supeditant la despesa a l’existència de crèdit suficient i adequat en els 

pressupostos posteriors a l’actual. DESIGNAR el Sr. Jordi Samsó i Huerta, gerent 

de Seguretat i Prevenció, de l'Excm. Ajuntament de Barcelona, per a la signatura 

de l'esmentat conveni, així com la de tots els documents que se'n derivin. 

DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 

Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

 ES RETIRA la proposta precedent. 

 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 

2.- (0843/16)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

i la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona per a desenvolupar accions de 

formació en el marc de l’oferta del Màster de Prevenció, Control i Reacció davant 

la corrupció, Public Compliance, Bon Govern i Bona Administració, d’acord amb 
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el text que s’adjunta. FACULTAR l’Il·lm. Sr. Gerardo Pisarello Prados, Primer 

Tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat 

conveni. 

 

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

el document de 10 de novembre de 2016. 

 

4.-   APROVAR el projecte normatiu del nou reglament municipal sobre el 

registre d’enquestes i estudis d’opinió i DONAR-li el tràmit previst pels articles 

108 i següents del Reglament Orgànic Municipal. 

 

 ES RETIRA la proposta precedent. 

 

5.- (2016/000959) APROVAR l’expedient núm. 2016/000959 de modificacions de crèdit, 

corresponent a la relació MC-00000152, consistent en transferències de crèdit de 

la pròrroga del pressupost general de l'Ajuntament de Barcelona per a l'exercici 

2015, d’import 9.330.522,74 euros dins del Capítol I, derivats de la mobilitat i 

reestructuracions de personal, que recullen les modificacions d’altes i baixes, des 

del 19 de maig fins al 24 d’octubre de 2016 als crèdits assignats, sense que això 

representi una esmena a la quantitat total pressupostada; PUBLICAR aquest acord 

a la Gaseta Municipal. 

 

6.- (3–139/2016)  APROVAR l’expedient núm. 3-139/2016 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 del compromís d’ingrés de la Generalitat de Catalunya, derivat del 

“Contracte Programa 2016-2019”, per tal d’atendre despeses del Servei d’Atenció 

Domiciliària (SAD), d’altres serveis socials bàsics, d’acollida i acompanyament 

d’immigrants i d’atenció a la infància i a la adolescència, per un import de 

7.379.080,90 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 

16102695; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte 

d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

7.- (3–140/2016)  APROVAR l’expedient núm. 3-140/2016 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  

2.430.000,00 euros, per atendre despeses de varis projectes que es duen a terme 

pels diferents agents del sector cultural de la ciutat, de conformitat amb la 

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

l’expedient, referència comptable núm. 16102791; i PUBLICAR aquest acord a la 

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

 

8.- (3–142/2016)  APROVAR l’expedient núm. 3-142/2016 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, 

derivat de l’ingrés provinent de la Generalitat de Catalunya per al fons de foment 

del turisme (corresponent a l’Ajuntament de Barcelona per la recaptació de 

l’IEET en el primer trimestre de 2016) per finançar Projectes Municipals en 

matèria de Turisme (Casa de l'Aigua), per un import total de 185.000,00 euros, de 
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conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 16110295; i 

PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte d’aquest acord 

a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

9.- (3–143/2016)  APROVAR l’expedient núm. 3-143/2016 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 

296.986,06 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. 16110291; i 

PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

10.- (3–144/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-144/2016 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 

539.344,40 euros, per atendre despeses de personal corresponents a la 

regularització de les despeses entre diferents Organismes Municipals i 

l’Ajuntament de Barcelona sobre participació en diversos processos selectius, 

consells escolars i Fons d’Acció Social, de conformitat amb la documentació i 

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

referència comptable núm. 16110391; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 

Municipal. 

 

11.- (2016/1261)  APROVAR les bases reguladores del concurs per a l'ornamentació 

nadalenca d'aparadors dels comerços de diferents barris de la ciutat de Barcelona. 

CONVOCAR el concurs per a l'ornamentació nadalenca d'aparadors dels 

comerços de diferents barris de la ciutat de Barcelona, destinat a implicar els 

comerciants de nou barris (Bon Pastor, Baró de Viver, Trinitat Vella, Trinitat 

Nova, Zona Nord (Ciutat Meridiana i Torre Baró), Les Roquetes, La Marina i 

Besós-Maresme) de quatre Districtes en la decoració de Nadal de les botigues, 

amb els objectius i criteris establerts en les bases reguladores. ENCARREGAR la 

gestió del procediment i el pagament dels premis a Barcelona Activa SAU SPM, 

com a ens encarregat de les tasques d’assistència tècnica d’implantació en la 

Segona Edició del Concurs d'Aparadors de Nadal. 

 

ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ 

 

12.- (2016/1275)  DETERMINAR, d'acord amb allò que disposa l'article 2 de la Normativa 

sobre les instal·lacions d'enllumenat nadalenc a les vies públiques de Barcelona, 

aprovada pel Plenari del Consell Municipal en data 14 d'octubre de 2005, els 

límits del calendari anual de l'enllumenat nadalenc amb les següents assignacions: 

- Encesa màxima dia normal: 5 hores. - Encesa màxima dia dijous: 6 hores. - 

Encesa màxima divendres i dissabtes: 7 hores. - Encesa màxima dies 

extraordinaris: 8 hores  - Temps màxim d'encesa de la campanya: 260 hores. 

APROVAR el calendari de funcionament de les instal·lacions d'enllumenat 

nadalenc a la ciutat de Barcelona: - Període de funcionament de les instal·lacions 

d'enllumenat nadalenc: des del 24 de novembre de 2016 al 6 de gener de 2017, 

ambdós inclosos. - Data i hora de començament: 24 de novembre a les 18:00 

hores. - Horari de funcionament: o De diumenge a dimecres, ambdós inclosos, des 
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de les 18:00 hores fins a les 23:00 hores, els dijous de les 18:00 a les 24:00 hores, 

els divendres i dissabtes de les 18:00 hores fins a les 01:00 hores. Dies 

extraordinaris: 24, 25 i 31 de desembre i 5 de gener, des de les 18:00 hores fins a 

les 02:00 hores. 

 

13.- (2016/1298)  APROVAR l'acord d’intencions entre l'Ajuntament de Barcelona i Seat 

SA per abordar conjuntament reptes de competitivitat industrial, impuls a la 

innovació, dinamització de l'ecosistema emprenedor i millora de la qualitat de 

vida dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona. 

 

 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 

14.- (20160563)  INICIAR el procediment per a l’aprovació del Pla pel dret a l’habitatge 

de Barcelona 2016-2025; SOTMETRE’L a exposició pública per un termini de 20 

dies hàbils, a comptar des del següent al de la publicació d’aquest acord en el 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona; DISPOSAR l’obertura d’un procés 

de participació sobre la proposta de Pla, de conformitat amb allò establert a 

l’article 22 i següents de les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana; i 

DONAR trasllat del present acord i del Pla proposat als Consells Municipals de 

Districte per tal que emetin el seu informe al respecte; tot això en compliment 

d’allò disposat a l’article 14 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 

l'habitatge. 

 

15.- (9SD/16)  APROVAR el projecte normatiu del Reglament de funcionament intern 

del Consell Assessor Municipal d'Universitats, i donar-li el tràmit previst pels 

articles 108 i següents del Reglament Orgànic Municipal. 

 

16.- (20160243)  ADJUDICAR el contracte núm. 16003452, que té per objecte la gestió 

del servei integral municipal d’informació, orientació i assessorament per al 

desenvolupament dels joves de la ciutat de Barcelona que inclou diferents serveis 

i equipaments, durant l'any 2017, per un import de 830.954,30 euros, IVA inclòs, 

de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en 

l’expedient a QSL Serveis Culturals, SLU, amb NIF núm. B60641925, i d’acord 

amb la seva proposició, en ser l’única oferta presentada sotmesa a la condició 

suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 

posterior/s 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, amb el següent desglossament: 755.413,00 euros de pressupost net i 

75.541,30 euros en concepte d’IVA al tipus impositiu del 10%. 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 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. 

 

17.- (20160243)  ALLIBERAR la quantitat de 110.140,90 euros de l'autorització de la 

despesa aprovada per Decret de l’Alcaldia de 21 de juliol de 2016, per un import 

de 941.095,20 euros, per satisfer les obligacions econòmiques derivades del 
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contracte del servei integral municipal d’informació, orientació i assessorament 

per al desenvolupament dels joves de la ciutat de Barcelona que inclou diferents 

serveis i equipaments, de conformitat amb la baixa licitatòria oferta per 

l’adjudicatària del contracte, QSL Serveis Culturals, SLU, amb núm. de NIF 

B60641925. 

 

18.- (20160514)  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, la gestió d’actuacions per a la promoció del model d’habitatge 

cooperatiu, impulsant la licitació de projectes de cohabitatge en els solars 

municipals següents: al carrer Ulldecona 98 (Sants-Montjuic), passeig de Joan de 

Borbó, 11 (Ciutat Vella), Ctra. Sant Cugat, 66e-70e (Horta-Guinardó), carrer Pla 

dels Cirerers, 2b-4 (Nou Barris), carrer Aiguablava, 76 (Nou Barris), carrer 

Espronceda 133-135 (Sant Martí) i carrer General Vives, 4-6 (Sarrià-Sant 

Gervasi), condicionat aquesta última finca a deixar sense efecte el dret de 

superfície existent, i amb les determinacions i paràmetres que es fa constar en 

l’Annex i 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 

 

Districte de les Corts 

 

19.- (14-CV00004) APROVAR l’Addenda al Conveni marc de col·laboració entre 

l’Ajuntament de Barcelona i la comunitat de propietaris de l’avinguda Pedralbes 

46-48, en matèria de col·laboració pel desenvolupament del projecte de 

consolidació estructural de la Casa Hurtado i el seu ús com a equipament 

municipal, de 7 de novembre de 2014, a l’efecte d’instal·lar dos elements 

provisionals a l’immoble comptant amb la conformitat dels veïns; FACULTAR 

l’Il·lm. Sr. Agustí Colom Cabau, Regidor del Districte de les Corts, per a la 

signatura de l’esmentada Addenda del Conveni, així com la de tots aquells 

documents que se’n derivin. 

 

Districte de Gràcia 

 

20.- (20142156)  PRORROGAR  el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de 

Barcelona i l'Associació d'Entitats Cardener, amb NIF G65508228, signat el 28 de 

novembre de 2014 per a la Gestió Cívica de l'Equipament Municipal del Casal de 

Barri Cardener, des de l'1 de gener de 2017 a 31 de desembre de 2017 i de 

conformitat amb la clàusula quarta de l'esmentat conveni; AMPLIAR 

l'autorització i disposició de despesa per un import de 10.000,00 euros, amb 

càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, 

condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient per a l'exercici 

pressupostari del 2017; FACULTAR el Regidor del Districte de Gràcia per a la  
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signatura de la formalització de la pròrroga de l'esmentat conveni; REQUERIR 

l'entitat beneficiària per tal que, en el termini i en la forma indicat en el text del 

conveni, presenti la documentació justificativa dels fons rebuts. 

 

21.- (20152001)  PRORROGAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de 

Barcelona i la Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia, amb NIF 

G63100366, signat el 30 de desembre de 2014 per a la Gestió Cívica Centre 

Cultura La Violeta des d'1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2018, de 

conformitat amb la clàusula quarta de l'esmentat conveni; AMPLIAR 

l'autorització i disposició de despesa per un import de 120.000,00 euros amb 

càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, 

condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient pels exercicis pressupostaris 

dels anys 2017 i 2018; FACULTAR el Regidor del Districte de Gràcia per a la 

signatura de la formalització de la pròrroga del present conveni; REQUERIR 

l'entitat beneficiària per tal que, en el termini i en la forma indicat en el text del 

conveni, presenti la documentació justificativa dels fons rebuts. 

 

22.- (20152002)  PRORROGAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de 

Barcelona i Taller d'Història de Gràcia Centre d'Estudis, amb NIF G60573219, 

signat el 30 de desembre de 2014 per a la Gestió cívica de dos equipaments 

municipals: finca Sansalvador i refugi de la plaça del Diamant del Districte de 

Gràcia des de l'1 de gener de 2017 a 31 de desembre de 2018 i de conformitat 

amb la clàusula quarta de l'esmentat conveni;  AMPLIAR l'autorització i 

disposició de despesa per un import de 80.000,00 euros, amb càrrec al/s 

pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, condicionat a 

l'existència de crèdit adequat i suficient pels exercicis pressupostaris dels anys 

2017 i 2018; FACULTAR el Regidor del Districte de Gràcia per a la signatura de 

la formalització de la pròrroga del present conveni; REQUERIR l'entitat 

beneficiària, per tal que en el termini i en la forma indicat en el text del conveni, 

presenti la documentació justificativa dels fons rebuts. 

 

Districte de Sant Martí 

 

23.- (20174000)  APROVAR les bases particulars de la gestió cívica del Casal de Barri 

Besòs, per procediment de pública concurrència; CONVOCAR la pública 

concurrència per a la presentació de projectes de gestió cívica, per a la seva 

adjudicació, mitjançant la publicació d’anunci en el Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona. AUTORITZAR la despesa de 35.000 euros, que anirà a 

càrrec a la partida 489.03 924.16 06.10 del pressupost de l'any 2017, condicionada 

a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost corresponent, atès que 

l’execució de la gestió cívica s’iniciarà l’exercici següent a la seva autorització. 

 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

24.- (1BD 2016/139) APROVAR, de conformitat amb l’article 43 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 Núm.1 de la reurbanització de la plaça Ramon 
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Berenguer, El Gran, Fase 2, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa 

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

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

928.783,88 euros, el 21% de l’IVA inclòs (aquesta diferència de pressupost 

superior a l’aprovat per un import de 913.273,73 euros, IVA inclòs, és deguda a 

que l’import de les obres adjudicades va ser de 723.242,50 euros IVA inclòs, 

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

de les partides del projecte modificat de 176.924,23 euros IVA inclòs, més el 

control de qualitat i les taxes de les companyies per import de 28.617,15 euros, 

dóna un total de 928.783,88 euros); PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial 

de la Província (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. 

 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

25.- (16obo93)  APROVAR inicialment el Projecte d’urbanització del PMU UA3 als 

entorns de la ronda de Dalt, entre el parc de l’Oreneta i la plaça Alfons Comín al 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi, a Barcelona, d’iniciativa públicoprivada, d’acord 

amb l’Informe Tècnic del Projecte de 20 de juny de 2016, que figura a l’expedient 

administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, amb un import total de 

216.946,95 euros, 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 el 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 Barcelona (BOP), termini durant el qual es podrà examinar i 

formular-hi les al·legacions pertinents. 

 

b) Mocions 

 

  

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

a les onze hores i trenta minuts. 

 


