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Ref:CG 44/17 

 

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

Barcelona, el dia 14 de desembre de 2017 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,  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. 

 

 Excusen la seva absència l’Im. Sr. i l’Ima. Sra. Tinent/a d’Alcaldia, 

Jaume Asens Llodrà i Janet Sanz Cid. 

 

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

 

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

les nou hores i trenta minuts. 

 

 Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 30 de 

novembre de 2017, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la 

Comissió; i S'APROVA. 

 

 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

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 D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

1.- PiJ (17/0123-00-CP/01) Resolució del Gerent de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut 

Municipal, de 24 de novembre de 2017, que adjudica el contracte del servei de 

neteja i recollida selectiva dels edificis i locals adscrits a Parcs i Jardins de 

Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible a l’empresa La Bruixa 

Neteges Generals i Manteniments, SL, amb CIF B61399408, per un import de 

900.599,13 euros (IVA inclòs del 21%) i un termini d’execució de 2 anys. 

 

Districte de l'Eixample 

 

2.- BIMSA (080.1619.202) El Conseller Delegat de BIMSA, el 6 de novembre de 2017, ha 

resolt INICIAR la licitació per a la contractació de les Obres relatives al projecte 
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de reurbanització de la superfície que ocuparà el Parc de Neteja i que ocupa 

actualment la caserna provisional de bombers al Parc Joan Miró així com 

l’adequació dels accessos i la reurbanització de la coberta de la rampa d’accés de 

vehicles, al Districte de l’Eixample, amb mesures de contractació pública 

sostenible Fase 1, amb un pressupost de licitació d'1.892.704,82 euros, IVA 

exclòs que incloent IVA ascendeix a la quantitat de 2.290.172,83 euros. 

 

3.- BIMSA  (080.1619.216) El Conseller Delegat de BIMSA, el 20 de novembre de 2017, ha 

resolt INICIAR la licitació per a la contractació de les Obres relatives al projecte 

executiu de renovació dels Jardins de Montserrat i els seus entorns, al Districte de 

l’Eixample, amb mesures de contractació pública sostenible, amb un pressupost 

de licitació d'1.494.802,42 euros, IVA exclòs que incloent IVA ascendeix a la 

quantitat d'1.793.762,90 euros. 

 

Districte de Gràcia 

 

4.- BIMSA (040.1619.122) El Conseller Delegat de BIMSA, el 20 de novembre de 2017, ha 

resolt INICIAR la licitació per a la contractació de les Obres relatives al projecte 

executiu de remodelació de l’avinguda Príncep d’Astúries, entre plaça Lesseps i 

Via Augusta a Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, amb un 

pressupost de licitació de 3.552.769,57 euros, IVA exclòs que incloent IVA 

ascendeix a la quantitat de 4.298.851,18 euros. 

 

5.- BIMSA (040.1619.087) El Conseller Delegat de BIMSA el 2 de novembre de 2017, ha 

resolt ADJUDICAR a Infraestructures Trade, SL, les Obres de rehabilitació de la 

nau del carrer Perill 8 per a destinar-ho a un nou equipament municipal d’ateneu 

de fabricació, al Districte de Gràcia de Barcelona, per un import de 689.988,13 

euros (IVA exclòs) que incloent l’IVA ascendeix a l’import de 834.885,64 euros, i 

pel termini de 10 mesos. 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

6.- BIMSA (190.1619.020) El Conseller Delegat de BIMSA, en representació del Consell 

d’Administració, el 9 de novembre de 2017, ha resolt INICIAR la licitació per a la 

contractació de les Obres relatives al projecte executiu d’estructura per a la 

cobertura de la ronda de Dalt, entre el PK 10,5 i el PK 10,7 (Avda. del Jordà) Fase 

1, al Districte d’Horta-Guinardó amb mesures de contractació pública sostenible, 

amb un pressupost de licitació de 8.433.418,40 euros, IVA exclòs que incloent 

IVA ascendeix a la quantitat de 10.204.436,27 euros. 

 

Districte de Nou Barris 

 

7.- BIMSA (055.1619.150) El Conseller delegat de BIMSA, el 20 de novembre de 2017,  ha 

resolt ADJUDICAR la licitació per a la contractació de les obres relatives al 

projecte de millora del parc de la Guineueta, al Districte de Nou Barris a 

Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible, a Copcisa, SA amb un 

import d’adjudicació d'1.260.141,72 euros IVA exclòs que incloent l’IVA 

ascendeix a l’import d’1.524.771,48 euros i pel termini de set mesos i mig. 
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8.- BIMSA  (055.1619.185) El Conseller Delegat de BIMSA, el 6 de novembre de 2017, ha 

resolt INICIAR la licitació per a la contractació de les Obres relatives al projecte 

executiu de reurbanització del carrer Florida, entre la plaça de Nou Barris a 

Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, amb un pressupost de 

licitació de 661.384,65 euros, IVA exclòs que incloent IVA ascendeix a la 

quantitat de 800.275,43 euros. 

 

Districte de Sant Andreu 

 

9.- BIMSA (060.1619.217) El Conseller Delegat de BIMSA, el 20 de novembre de 2017, ha 

resolt INICIAR la licitació per a la contractació de les Obres relatives al projecte 

executiu de reurbanització del carrer Gran de Sant Andreu tram 1 entre la rambla 

Fabra i Puig i el carrer de Joan Torras Mossén Clapés, al barri de Sant Andreu del 

Palomar, al Districte de Sant Andreu, amb mesures de contractació pública 

sostenible, amb un pressupost de licitació de 4.019.911,68 euros,  IVA exclòs que 

incloent IVA ascendeix a la quantitat de 4.864.093,13 euros. 

 

b) Informes 

 

C) Part Decisòria 

 

a)  Propostes d'acord 

 

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

 

 

ALCALDIA 

 

1.- (20174245)  ADJUDICAR el contracte núm. 17004393 que té per objecte l'adquisició 

i gestió de la Uniformitat Bàsica Operativa (UBO) per a la Guàrdia Urbana de 

Barcelona, d’acord amb el plec de prescripcions tècniques i amb mesures de 

contractació pública sostenible, per un import màxim de 3.958.211,92 euros, IVA 

inclòs, i en funció dels preus unitaris oferts, a Sagres SL, amb NIF B36028991, de 

conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient 

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

amb la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en els 

pressupostos corresponents atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà 

l'exercici següent a la seva adjudicació. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari 

l'esmentada quantitat amb càrrec a la partida 0401 22104 13211 dels pressupostos 

de 2018 i 2019, amb el següent desglossament: import adjudicació 3.271.246,52 

euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 686.965,40 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 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. DONAR compte d'aquesta resolució a la Comissió 

de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 
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ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 

2.- (8/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. César Palomar 

Montejo (mat. 76129) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, 

amb la categoria professional de Tècnic Superior en Dret, amb destinació a la 

l’Àrea de Contractació de la Secretaria del Patronat Municipal d’Habitatge de 

Barcelona, on desenvolupa el lloc de treball de Tècnic 3 (codi 80.30.SJ.10), i 

l’activitat privada per compte propi com a advocat. No podrà ostentar, per sí 

mateix o mitjançant substitut, la representació i defensa d'interessos contraris als 

de la Corporació Municipal ni tampoc podrà assessorar, informar o desenvolupar 

les activitats pròpies de la professió en aquells assumptes o procediments en els 

que l'Ajuntament o els seus Organismes hi tinguin relació. La dedicació 

professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal 

vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no 

coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 

l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que 

es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 

personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de 

novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la 

Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per 

canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al 

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

Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

3.- (1078/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria Aurora 

López Corduente (mat. 22375) entre la seva activitat municipal com a personal 

eventual, amb destinació a la Gerència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, on 

ocupa el lloc de treball de Directora 1 (20.10.GE.60), Gerent adjunta 

d’Urbanisme, i l’activitat pública com a professora associada a temps parcial de la 

Universitat Politècnica de Catalunya, per al curs acadèmic 2017-2018 des de l'1 

de setembre de 2017 fins al 31 d'agost de 2018. La dedicació a la docència 

universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no 

coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 

l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que 

es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 

personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de 

novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la 

Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per 

canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al 

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

Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

4.- (1114/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Robert Furió 

Domínguez (mat. 73281) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, 

amb la categoria professional de TS Arquitectura, amb destinació al Departament 

de Llicències d'Obres de la Gerència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, on ocupa 

el lloc de treball de Tècnic 3 (80.30.OP.20), i una activitat privada per compte 

propi d’arquitecte fora del terme municipal de Barcelona. Per tal d'evitar possibles 
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coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de 

l’activitat privada d’arquitectura tant al Sr. Furió com a la societat Furió 

Arquitectes SLU, de la que és soci únic i administrador únic, qualsevol 

manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona. La dedicació 

professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal 

vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no 

coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 

l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que 

es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 

personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 

d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i 

d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc 

de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. 

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

Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

5.- (1118/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Melània de Sola 

Mostajo (mat. 74750) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, 

amb la categoria professional de Tècnica Superior en Pedagogia, amb destinació a 

l’EAIA del Districte de Sant Martí de la Gerència de Drets Socials, on ocupa el 

lloc de treball de Tècnica 3 (80.30.SS.30), i l’activitat privada per compte propi de 

tractament logopèdic i psicològic. La dedicació professional privada no podrà 

superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i 

haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present 

autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 

prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 

desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la 

Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 

l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta 

autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació 

de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de 

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

6.- (1125/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Enric Pérez Muñoz 

(mat. 38161) entre la seva activitat municipal com a personal laboral, amb la 

categoria professional de Gestor d’Administració General, amb destinació a la 

Direcció de l’Àrea del Contenciós de la Gerència de Recursos, on ocupa el lloc de 

treball de Tècnic 2 (80.20.GA.10), i l’activitat privada per compte propi com a 

advocat. No podrà ostentar, per sí mateix o mitjançant substitut, la representació i 

defensa d'interessos contraris als de la Corporació Municipal ni tampoc podrà 

assessorar, informar o desenvolupar les activitats pròpies de la professió en 

aquells assumptes o procediments en els que l'Ajuntament o els seus Organismes 

hi tinguin relació. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de 

la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de 

desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 

resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 

altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 

d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 

21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 



 

Ref:CG 44/17 

v.  14- 12- 2017 

 12: 24 

6 

l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta 

autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació 

de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de 

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

7.- (1141/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mercedes Ortiz 

Ruiz (mat. 50881) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, 

amb la categoria professional de Tècnica Mitja en Enginyeria, amb destinació al 

Departament de Llicències i Inspeccions del Districte d’Horta-Guinardó, on ocupa 

el lloc de treball de Cap Secció 1 (50.10.GE.10), i l’activitat privada per compte 

propi d’agent comercial (importació i exportació de productes a nivell majorista). 

La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral 

setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no 

coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 

l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que 

es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 

personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de 

novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la 

Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per 

canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al 

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

Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

8.- (1142/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Arnau Miret 

Moscatel (mat. 75943) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, 

amb la categoria professional de Tècnic Superior en Gestió, amb destinació al 

Departament de Serveis a les Persones i al Territori  del Districte de Nou Barris, 

on ocupa el lloc de treball de Tècnic 3 (80.30.GA.30), i l’activitat privada per 

compte d'altri com a monitor esportiu del club bàsquet Vallirana. La dedicació 

professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal 

vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no 

coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 

l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que 

es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 

personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de 

novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la 

Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per 

canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al 

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

Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

9.- (1144/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Daniel Garcia 

Rodríguez (mat. 75910) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, 

amb la categoria professional de Tècnic Superior en Arquitectura, amb destinació 

al Departament d’Obres i Manteniment del Districte de l’Eixample, on ocupa el 

lloc de treball de Tècnic 4 (80.40.OP.20), i una activitat privada per compte propi 

d’arquitecte tècnic. Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública 

i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’arquitecte tècnic, 

qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona. La 
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dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral 

setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no 

coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 

l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que 

es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 

personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 

d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i 

d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc 

de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. 

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

Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

10.- (1163/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Raül Olivart 

Fabregat (mat. 75918) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, 

amb la categoria professional de Tècnic Superior en Arquitectura, amb destinació 

al Departament de Llicències i Inspeccions del Districte de l’Eixample, on ocupa 

el lloc de treball de Tècnic 3 (80.30.OP.20), i una activitat privada per compte 

propi com a arquitecte fora del terme municipal de Barcelona. Per tal d'evitar 

possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici 

de l’activitat privada d’arquitecte, qualsevol manifestació del mateix en el terme 

municipal de Barcelona. La dedicació professional privada no podrà superar la 

meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de 

desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 

resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 

altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 

d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 

21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 

l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta 

autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació 

de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de 

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

11.- (1164/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Berta Rodríguez 

Vilar (mat. 76015) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, 

amb la categoria professional d’Auxiliar Administrativa, amb destinació a la 

Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran de la Gerència de Drets 

Socials, on ocupa el lloc de treball de Suport 5 (90.50.GE.10), i l’activitat privada 

per compte propi com a periodista - comunicació. La dedicació professional 

privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 

l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el 

municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 

deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 

53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 

Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 

d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i 

d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc 

de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. 

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

Participació, Seguretat i Prevenció. 
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12.- (1165/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada  pel Sr. Àngel Marc Miquel 

Baños (mat. 74932) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb 

la categoria professional de Tècnic Superior en Arquitectura, amb destinació al 

Departament d’Obres i Manteniment del Districte de l’Eixample, on ocupa el lloc 

de treball de Tècnic 3 (80.30.OP.20), i una activitat privada per compte propi 

d’Arquitecte fora del municipi de Barcelona. Per tal d'evitar possibles 

coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de 

l’activitat privada de arquitecte fora del municipi de Barcelona, qualsevol 

manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona. La dedicació 

professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal 

vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no 

coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 

l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que 

es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 

personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 

d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i 

d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc 

de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. 

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

Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

13.- (1166/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Ma Freixa 

Aymerich (mat. 75922) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, 

amb la categoria professional de Tècnic Mig en Arquitectura, amb destinació a la 

Oficina de Collserola del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, on ocupa el lloc de 

treball de Tècnic 4 (80.40.OP.20), i dues activitats privades per compte propi 

d’arquitecte tècnic i de tècnic en prevenció de riscos laborals, ambdues fora del 

terme municipal de Barcelona. Per tal d'evitar possibles coincidències entre 

l'activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de les activitats privades 

d’arquitecte tècnic i de tècnic en prevenció de riscos laborals, qualsevol 

manifestació de les mateixes en el terme municipal de Barcelona. La dedicació 

professional privada d’ambdues activitats no podrà superar la meitat de la jornada 

laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en 

horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada 

a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions 

que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 

personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 

d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i 

d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc 

de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. 

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

Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

14.- (1178/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Miguel Alonso 

Garcia (mat. 74125) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb 

la categoria professional d’Auxiliar administratiu, amb destinació al Departament 

de Gestió i Protecció dels Animals de la Gerència d'Ecologia, Urbanisme i 

Mobilitat, on ocupa el lloc de treball de Suport 5 (90.50.GE.10), i l’activitat 
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privada per compte d'altri d’auxiliar de taula de la Federació Catalana de 

Basquetbol. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la 

jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de 

desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 

resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 

altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 

d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 

21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 

l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta 

autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació 

de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de 

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

15.- (1219/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Carlos Muñoz 

Gallego (mat. 76204) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, 

amb la categoria professional de Tècnic Superior en Informació, amb destinació al 

Departament de Comunicació del Districte de les Corts, on ocupa el lloc de treball 

de Tècnic 3 (80.30.GA.40), i l’activitat privada per compte propi de traducció. La 

dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral 

setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no 

coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 

l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que 

es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 

personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de 

novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la 

Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per 

canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al 

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

Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

16.- (1236/17)  DECLARAR que la reposició de places vacants no posa en risc el 

compliment de l’objectiu de l’estabilitat pressupostària, en el termes d’allò previst 

a l’article 20  de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2017; 

APROVAR l’Oferta Pública d’ocupació de 1.821 places per a l’exercici 2017 en 

règim funcionarial en els següents termes: 23 places de Gestió d’Administració 

General  (grup A, subgrup A2)  de l’escala d’administració general, sotsescala 

gestió; 9 places d’Administratiu/va (grup C, subgrup C1) de l’escala 

d’administració general, sotsescala administrativa; 420 places d’Auxiliar 

Administratiu/va (grup C, subgrup C2) de l’escala d’administració general, 

sotsescala d’administració general; 93 places de Subaltern/a (grup D) de l’escala 

d’administració general, sotsescala tècnica; 11 places de TS Arquitectura (grup A, 

subgrup A1) de l’escala d’administració especial, sotsescala tècnica; 25 places de 

TS Enginyeria (grup A, subgrup A1) de l’escala d’administració especial, 

sotsescala tècnica; 18 places de TS Veterinària (grup A, subgrup A1) de l’escala 

d’administració especial, sotsescala tècnica; 1 plaça de TS Ciències (grup A, 

subgrup A1) de l’escala d’administració especial, sotsescala tècnica; 6 places de 

TS Art i Història (grup A, subgrup A1) de l’escala d’administració especial, 

sotsescala tècnica; 2 places de TS Arxivística (grup A, subgrup A1) de l’escala 

d’administració especial, sotsescala tècnica; 117 places de TS Professor/a 



 

Ref:CG 44/17 

v.  14- 12- 2017 

 12: 24 

10 

d’Educació Secundària (grup A, subgrup A1) de l’escala d’administració especial, 

sotsescala tècnica; 31 places de TS Psicologia (grup A, subgrup A1) de l’escala 

d’administració especial, sotsescala tècnica; 11 places de TS Pedagogia (grup A, 

subgrup A1) de l’escala d’administració especial, sotsescala tècnica; 24 places de 

TS Informació (grup A, subgrup A1) de l’escala d’administració especial, 

sotsescala tècnica; 16 places de TS Dret (grup A, subgrup A1) de l’escala 

d’administració especial, sotsescala tècnica; 33 places de TS Gestió (grup A, 

subgrup A1) de l’escala d’administració especial, sotsescala tècnica; 2 places de 

TS Economia (grup A, subgrup A1) de l’escala d’administració especial, 

sotsescala tècnica; 1 plaça de TS Estadística (grup A, subgrup A1) de l’escala 

d’administració especial, sotsescala tècnica; 5 places de TS Organització (grup A, 

subgrup A1) de l’escala d’administració especial, sotsescala tècnica; 14 places de 

Professor/a d’Arts Plàstiques i disseny (grup A, subgrup A1), de l’escala 

d’administració especial, sotsescala tècnica; 9 places de Professor/a de Música 

(grup A, subgrup A2) de l’escala d’administració especial, sotsescala tècnica; 30 

places de TM Arquitectura (grup A, subgrup A2) de l’escala d’administració 

especial, sotsescala tècnica; 7 places de TM en Biblioteconomia (grup A, subgrup 

A2) de l’escala d’administració especial, sotsescala tècnica; 106 places de Mestres 

(grup A, subgrup A2) de l’escala d’administració especial, sotsescala tècnica; 57 

TM Professors/es Tècnics/ques FP (grup A, subgrup A2) de l’escala 

d’administració especial, sotsescala tècnica; 6 places de Mestres de Taller d’Arts 

Plàstiques i disseny (grup A, subgrup A2), de l’escala d’administració especial, 

sotsescala tècnica; 475 places d’Educador/a Escola Bressol (grup A, subgrup A2) 

de l’escala d’administració especial, sotsescala tècnica; 147 places de TM Treball 

Social (grup A, subgrup A2) de l’escala d’administració especial, sotsescala 

tècnica; 62 places de TM d’Educació Social (grup A, subgrup A2) de l’escala 

d’administració especial, sotsescala tècnica; 6 places de TM d’Infermeria del 

SPEIS (grup A, subgrup A2), de l’escala d’administració especial, sotsescala 

serveis especials, classe de serveis d’extinció d’incendis; 54 places de bomber/a 

(grup C, subgrup C2) de l’escala d’administració especial, sotsescala serveis 

especials, classe de serveis d’extinció d’incendis; APROVAR l’Oferta Pública 

d’ocupació de 90 places per a l’exercici 2017 en règim laboral en els següents 

termes: 3 places de TS en Medicina (grup A, subgrup A1), del grup 2 de tasques 

de caràcter tècnics, subgrup A1; 20 places de TS en Informàtica (grup A, subgrup 

A1), del grup 2 de tasques de caràcter tècnics, subgrup A1; 9 places de TS de 

Salut Pública (grup A, subgrup A1), del grup 2 de tasques de caràcter tècnics, 

subgrup A1; 9 places de TM en Infermeria (grup A, subgrup A2), del grup 2 de 

tasques de caràcter tècnics, subgrup A2; 1 plaça de TM d’Informàtica (grup A, 

subgrup A2), del grup 2 de tasques de caràcter tècnics, subgrup A2; 1 plaça de 

Fisioterapeuta (grup A, subgrup A2), del grup 2  de tasques de caràcter tècnics, 

subgrup A2; 1 plaça de Audioprotesista (grup A, subgrup A2), del grup 2 de 

tasques de caràcter tècnics, subgrup A2; 8 places de Tècnic Auxiliar de Laboratori 

(grup C, subgrup C1), del grup 1 de tasques de suport a l’Administració 

Municipal, subgrup C1; 7 places de Tècnic Auxiliar de Gestió i Salut  (grup C, 

subgrup C1), del grup 1 de tasques de suport a l’Administració Municipal, 

subgrup C1; 16 places de Tècnic Auxiliar en Educador/a Educació Especial (grup 

C, subgrup C1), del grup 1 de tasques de suport a l’Administració Municipal, 

subgrup C1; 10 places de Tècnic Auxiliar d’Educació Infantil (grup C, subgrup 

C1), del grup 1 de tasques de suport a l’Administració Municipal, subgrup C1; 2 



 

Ref:CG 44/17 

v.  14- 12- 2017 

 12: 24 

11 

places d’Auxiliar de Suport Logístic (grup C, subgrup C2), del grup 1 de tasques 

de suport a l’Administració Municipal, subgrup C2; 3 places de Conductor/a 

(grup C, subgrup C2) del grup 1 de tasques de suport a l’Administració 

Municipal, subgrup C2; MODIFICAR l’oferta publica aprovada en anys anteriors 

substituint: 2 places de la categoria Tècnic/a auxiliar sociosanitari de residències 

per 2 places de Tècnic/a auxiliar de suport logístic i 2 places de la categoria 

Tècnic/a auxiliar d’Informàtica per 2 places de la categoria Administrativa; 

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 de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

17.- (0001/15)  PRORROGAR des de l’1 de gener de 2018 fins a la formalització de 

l’adjudicació de la nova licitació i com a data límit el 31 de desembre de 2018, 

l’acord marc amb número de contracte 14002257, que té per objecte la 

contractació de la prestació de serveis postals demandats per l’Ajuntament de 

Barcelona i el conjunt d’entitats que integren el seu sector públic depenent, 

adjudicat a l’empresa Unipost SA, amb número de NIF A6269095, i en virtut del 

que estableix l’art. 23 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 plec de clàusules administratives que el regeixen. 

 

18.- (0003/15)  PRORROGAR el contracte que té per objecte el manteniment dels 

elements de la via pública dels districtes de l’Ajuntament de Barcelona per als 

anys 2015-2016 amb el foment de l’ocupació de persones amb dificultats 

particulars d’inserció al mercat laboral, 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, de l’1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 2018, i segons 

compareixença signada per les empreses adjudicatàries. AMPLIAR l'autorització i 

disposició de la despesa, amb càrrec al/s Pressupost/os i Partida/es indicades en 

les relacions comptables annexes a aquest mateix document, per un import global 

de 6.544.163,54 euros IVA inclòs, per l’exercici 2018 per donar cobertura  a la 

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

pressupost/os corresponent, amb el següent desglossament: - Contracte núm. 

14006121 (Lot 1: Districte de Ciutat Vella), a favor de l’empresa Construcciones 

y Servicios Faus, S.A, amb NIF A58869892, per un import de 578.025,00 euros 

(IVA al 21% inclòs). Contracte núm. 14006091 (Lot 2: Districte de l’Eixample), a 

favor de l’empresa Constraula Enginyeria i Obres S.A.U, amb NIF A58142639, 

per un import de 539.038,25 euros (IVA al 21% inclòs). Contracte núm. 

14006093 (Lot 3: Districte de Sants-Montjuïc), a favor de l’empresa  Constraula 

Enginyeria i Obres S.A.U., amb NIF A58142639, per un import de 723.589,99 

euros (IVA al 21% inclòs). Contracte núm. 14006114 (Lot 4: Districte de les 

Corts), a favor de l’empresa M. I J. Grúas, S.A., amb NIF A25031576, per un 

import de 355.931,25 euros (IVA al 21% inclòs). Contracte núm. 14006115 (Lot 

5: Districte de Sarrià-Sant Gervasi), a favor de l’empresa Constraula Enginyeria i 

Obres S.A.U, amb NIF A58142639, per un import de 687.261,70 Euros (IVA al 

21% inclòs). Contracte núm. 14006116  (Lot 6. Districte de Gràcia), a favor de la 

UTE Manteniment Via Pública Gràcia, amb NIF U66427402, per un import de 
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480.195,03 euros (IVA al 21% inclòs). Contracte núm. 14006117 (Lot 7: Districte 

d’Horta-Guinardó), a favor de l’empresa Construcciones y Servicios Faus, S.A., 

amb NIF A58869892, per un import de 723.167,93 euros (IVA al 21% inclòs). 

Contracte núm. 14006118 (Lot 8: Districte de Nou Barris), a favor de l’empresa 

Constraula Enginyeria i Obres S.A.U., amb NIF A58142639, per un import de 

822.304,05 euros (IVA al 21% inclòs). Contracte núm. 14006119 (Lot 9: Districte 

de Sant Andreu), a favor de l’empresa Constraula Enginyeria i Obres S.A.U., amb 

NIF A58142639, per un import de 659.631,48 euros (IVA al 21% inclòs). 

Contracte núm. 14006120 (Lot 10: Districte de Sant Martí), a favor de l’empresa 

ACSA Obras e Infraestructuras, S.A, amb NIF A08112716, per un import de 

975.018,86 euros (IVA al 21% inclòs).  

 

19.- (5/2015)  PRORROGAR el contracte número 14003171 que té per objecte 

l'auditoria d’avaluació de la qualitat de l'espai públic a la ciutat de Barcelona, per 

un import de 650.574,36 euros IVA inclòs, 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 del dia 2 de gener fins al 31 de desembre de 2018,  en 

atenció a l'informe  de 27 de setembre de 2017 de la Directora de Coordinació i 

Projectes Estratègics de la Gerència Municipal, i segons compareixença signada 

per l'empresa adjudicatària. AMPLIAR l'autorització i disposició de despesa per 

un import de 650.574,36 euros IVA inclòs, per a l’exercici 2018; DISPOSAR-LA 

a favor de Business Strengths Engineering, SL, amb NIF B61585410, 

condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient amb càrrec al 

Pressupost/os i Partida/es indicades en la relació comptable annexa a aquest 

mateix document. 

 

20.- (0058/18)  AUTORITZAR la despesa del contracte número 17006537, que té per 

objecte atendre les despeses d’accions de comunicació que tindran lloc durant els 

primers mesos del 2018, en virtut de l’acord marc amb contracte núm. 17002295, 

per a la fixació de condicions per a la contractació dels serveis en assessorament 

estratègic, planificació, mediació en les negociacions, gestió de la contractació 

d’espais en tots els mitjans convencionals i no convencionals i, secundàriament, la 

ideació i/o la creativitat i/o el disseny i/o la producció i/o la implementació 

d’accions de comunicació i de designació de les empreses per a la utilització 

comuna i contractació centralitzada 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, i la designació de les 

empreses (proveïdors) amb les quals es podran contractar aquests serveis a mesura 

que apareguin les necessitats, per un import de 3.000.000,00 euros IVA inclòs, 

d’acord amb la proposta de la Direcció de Comunicació que obra a l'expedient, 

amb càrrec al Pressupost i Partida indicats en aquest mateix document; la present 

autorització queda condicionada a l’efectiva entrada en vigor del contracte 

d’Acord Marc Número 17002295, Expedient 0504/17; així mateix, la present 

autorització queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 

pressupost/os corresponent/s, atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà 

l'exercici següent a la seva autorització. 
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21.- (2017/883)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

i la Creu Roja pel projecte “Finançament del Centre de Cooperació per a la 

Mediterrània de les societats nacionals de la Creu Roja i la Mitja Lluna” 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 45.000,00 euros, que  representa el 11,90% del projecte, que té un 

import de 378.269,60 euros. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un 

import de 45.000,00 euros, amb càrrec a la partida 48903/23291/0701 a favor de 

Creu Roja amb CIF Q2866001G. REQUERIR les entitats beneficiàries per tal que 

en un termini no superior a tres mesos de la finalització del projecte presenti la 

justificació de l´aplicació dels fons rebuts, mitjançant la presentació de l'informe 

d'auditor, d'acord amb allò establert al pacte 5è del conveni. FACULTAR el 

Primer Tinent d'Alcaldia, Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni. 

 

22.- (2017/943)  APROVAR de conformitat amb els articles 22,2,c) i 28.1 de la Llei 

General de Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de las 

subvencions, la concessió, mitjançant concessió directa i amb caràcter 

excepcional a l’entitat Centre Internacional Escarré per a les minories ètniques i 

les nacions (V08991531), d’una subvenció de 75.000,00 euros per a la realització 

del projecte “Un parc de la memòria a Kobane (Rojava, Siria)”, amb un cost total 

d’execució de 155.421,61 euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria 

pública per raons d’interès públic justificades en els informes que consten a 

l’expedient. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de 

despesa, per import de 75.000,00 euros, equivalents a un 48,25% de l´import total 

del projecte (155.421,61 euros) a càrrec de la partida D/0701/48902/23291 per a 

l’any 2017. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior 

a tres mesos des de la finalització del projecte, presenti un compte justificatiu 

simplificat, que haurà d'incloure una memòria d'actuació amb indicació de les 

activitats realitzades i resultats obtinguts i memòria econòmica simplificada 

d´acord amb l'article 10 de la normativa general reguladora de subvencions de 

l'Ajuntament de Barcelona. 

 

23.- (2017/952)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

i l'Oficina del Historiador de la Ciudad de la Habana (OHCH) amb NIF 

306.0.07364 pel projecte “Contribució a la rehabilitació i accessibilitat a 

l'equipament “L'Havana: Espais Creatius” 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 75.000,00 euros, que representa el 

45,06% del projecte, que té un import de 166.453,00 euros i un període 

d´execució de les obres de l'1 de desembre de 2017 a l'1 de desembre de 2018. 

DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic 

justificades en els informes que consten a l’expedient. AUTORITZAR, 

DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de despesa, per import de 75.000,00 

euros, equivalents a un 45,06% de l´import total del projecte (166.453,00 euros) a 

càrrec de la partida D/0701/79009/23291 per a l’any 2017. REQUERIR l’entitat 
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beneficiària per tal que en un termini no superior a sis mesos des de la finalització 

del projecte, presenti un compte justificatiu amb aportació d´informe d'un auditor, 

que constarà de memòria d'actuació i memòria econòmica justificativa del cost de 

les activitats realitzades, d'acord amb allò previst a l'article 10.3 de la normativa 

general reguladora de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona. FACULTAR el 

Primer Tinent d'Alcaldia, Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del 

conveni. 

 

24.- (2018/16)  APROVAR la convocatòria per a la concessió de subvencions en el marc 

del  “Programa de Cooperació per a la Justícia Global”, “Programa de Cooperació 

per a la Justícia Global  a Ciutats Específiques” i “Programa d’Educació per a la 

Justícia Global” d'acord amb les Bases aprovades per acord de la Comissió de 

Govern de 17 de març de 2016. CONVOCAR, en règim de concurrència 

competitiva, per a l'atorgament de subvencions a entitats dedicades a l’àmbit de la 

Justícia Global i la Cooperació Internacional. AUTORITZAR la despesa per un 

import de 6.820.000,00 euros, amb càrrec a la partida 48901.23291.0701 i de la 

forma següent: la quantitat de 4.970.000 euros amb càrrec al Pressupost de 

l'exercici 2018 i la quantitat d'1.850.000 euros, amb càrrec al Pressupost de 

l'exercici 2019, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient. en els 

pressupostos esmentats. ORDENAR la publicació de la convocatòria mitjançant 

la inserció d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). 

 

25.- (1069/2017)  PRORROGAR el conveni marc de cooperació educativa signat entre 

l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona el 23 de gener 

de 2015 i que té per objecte l’acolliment d’estudiants en pràctiques, per un any 

natural i amb efectes a partir del dia 24 de gener de 2018 i fins al dia 23 de gener 

de 2019, mantenint el contingut de les clàusules que integraven aquell conveni. 

FACULTAR l’I·lm. Sr. Gerardo Pisarello Prados, Primer Tinent d’Alcaldia i 

responsable de l’Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica, per a la 

signatura de la pròrroga del Conveni Marc de col·laboració educativa. 

 

26.- (1443/17)  APROVAR l’Acord d’intencions entre l’Ajuntament de Barcelona i la 

Fundació Privada i2Cat-Internet Digital a Catalunya pel desenvolupament de la 

iniciativa 5GBarcelona; FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia, l’Il·lm. Sr. 

Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura de l’esmentat conveni, així com la de 

tots aquells documents que se’n puguin derivar. DONAR-NE compte a la 

Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció. 

 

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

el document de 14 de desembre de 2017. 

 

28.- (F-1703-01)  ACCEPTAR, de conformitat amb l’acord aprovat per la Comissió de 

Govern en sessió de data 27 d’abril de 2017, les ofertes per a la formalització de 

préstecs a llarg termini fins a un import màxim global de 51.125.000 euros, amb 

les entitats financeres Fiare, Banc Sabadell i Triodos Bank, d’acord amb les 

condicions i els imports que es descriuen en els annexos. DELEGAR a l’Im. Sr. 

Gerardo Pisarello Prados, Primer Tinent d’Alcaldia de Treball, Economia i 

Planificació Estratègica, i el Sr. Jordi Ayala Roqueta, Gerent de Presidència i 



 

Ref:CG 44/17 

v.  14- 12- 2017 

 12: 24 

15 

Economia, de forma indistinta, l'atorgament de tota la documentació necessària 

per dur a terme la signatura i disposició de les operacions. DONAR compte 

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

 

29.- (02 PPB2018) APROVAR, segons proposta annexa, els preus públics per a l’any 2018 i 

successius pels serveis dels equipaments dels districtes i les instal·lacions 

esportives municipals. PUBLICAR  aquest acord i el text íntegre dels preus 

públics al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 

30.- (12SD/17)  MODIFICAR l’article 5 de la Regulació dels preus públics pels serveis 

d’educació per al curs 2017-2018, per a les escoles bressol municipals, les escoles 

municipals de música, el Conservatori Municipal de Música i el Planetari 

Municipal, aprovats per Acord de la Comissió de Govern de data 16 de març de 

2017, afegint tres noves circumstàncies que donin lloc a la revisió al llarg del curs 

escolar: Canvi de la situació familiar per causa del naixement d'un/a nou/va 

germà/na dels infants matriculats a les escoles bressol durant el curs escolar. En 

aquest cas s’afegirà el/s nou/s membre a la unitat familiar, i el canvi de tram, en 

cas de produir-se,  tindrà efecte en la facturació a partir del mes següent al que es 

comuniqui el naixement a l’IMEB, petició que caldrà fer per escrit i haurà d’anar 

acompanyada de copia del llibre de família o partida de naixement. Canvi de la 

situació socioeconòmica familiar per causes sobrevingudes posteriors a la 

matrícula, amb la informació de serveis socials on consti que la família està atesa i 

que posi en relleu aquest canvi i les dificultats socioeconòmiques familiars que 

se’n deriven. Per poder valorar la petició aquesta haurà d’anar acompanyada 

obligatòriament, de la informació de serveis socials i de tota aquella 

documentació necessària per acreditar els llindars de renda dels pares/tutors de 

l'exercici en curs: fulls de salari del/s tutor/s corresponents a tots els mesos de 

l’any, incloses les pagues extres, quitança i/o indemnitzacions per acomiadament 

si s'escau, certificat de cobrament o drets de cobrament fins a finals d'any de 

rendes d'inserció, prestació d'atur, de viudetat o no contributives, les declaracions 

de renda presentades pel/s tutor/s l’any anterior, així com altra documentació que 

pugui requerir l'Administració a l'objecte d'acreditar la nova renda familiar 

disponible. Donat que l'atribució del tram corresponent dels preus públics 

d'escolaritat i/o alimentació de les EBM o de la bonificació en els preus públics de 

les EMMB i del CMMB depèn fonamentalment del nivell de renda, la revisió es 

realitzarà, si s’escau, a partir del mes següent de la presentació de la corresponent 

sol·licitud, sempre aquesta vagi acompanyada de l’esmentat informe i de tota la 

resta de documentació preceptiva. - Per a aquelles famílies que, havent renunciat a 

acollir-se a la tarifació social en el full de matrícula, decideixin acollir-s’hi durant 

el curs, mitjançant presentació de petició escrita d’instància sol·licitant-ho, 

necessàriament signada pels dos tutors per tal que aquests autoritzin a 

l’administració a consultar telemàticament la renda de la AEAT de l’exercici que 

correspongui. El nou tram tarifat tindrà efecte en les facturacions posteriors a la 

presentació de la sol·licitud, sempre i quan l’administració hagi pogut fer les 

comprovacions de renda oportunes de l’exercici que correspongui, mitjançant 

procediment telemàtic a la AEAT. PUBLICAR aquest acord de modificació en el 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
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31.- (2017/954)  APROVAR l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Barcelona a 

Barcelona Activa SA, Barcelona Gestió Urbanística SA, Institut Municipal 

d’Informàtica, Barcelona Infraestructures Municipals SA, Patronat d’Habitatge, 

Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de vida, Institut Municipal de 

Pacs i Jardins, Institut Municipal de Serveis Socials, Institut Municipal Barcelona 

Esports, Institut Municipal d’Urbanisme, Foment de Ciutat S.A, Consorci del 

Besós, Institut Municipal d’Educació de Barcelona,  Institut de Cultura de 

Barcelona per a l’execució, gestió i justificació del programa operatiu Feder 2014-

2020 de creixement sostenible, dins de l’eix 2 “Desenvolupament Urbà 

sostenible”, segons les condicions reguladores detallades a l’Annex 1, per les 

operacions que es seleccionaran per ser incloses en el procediment de selecció 

d’operacions de l’Ajuntament de Barcelona establert al Manual de Procediments 

de l’Organisme Intermedi Lleuger. Un cop seleccionades les operacions, aquestes 

hauran de ser aprovades per l’òrgan municipal competent com a annex a 

l’encomana, determinant l’import, calendari, actuacions previstes i persona o 

persones responsables. PUBLICAR aquest acord al BOP i a la Gaseta Municipal. 

 

32.- (826/2017)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

i Biciclot SCCL per al Projecte Can Picó com a espai de formació, equipament 

municipal i proposta d’economia social i execució de les obres de rehabilitació, 

dirigit a consolidar el primer BiciHub de Barcelona com a espai de connexió de 

serveis per la mobilitat sostenible i la formació des d’una economia solidària i 

desenvolupar propostes educatives, de formació per a la inserció sociolaboral i de 

participació ciutadana, 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 600.000,00 euros; DECLARAR la no-inclusió en 

convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en l’expedient; 

AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 600.000,00 euros a favor de Biciclot 

SCCL, desglossat en 450.000,00 euros amb càrrec al Pressupost de 2017 i 

150.000,00 euros amb càrrec al 2018, condicionat a l’existència de crèdit adequat 

i suficient en aquesta anualitat; 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 les previsions del conveni; FACULTAR el Comissionat d’Economia Social i 

Desenvolupament Local i Consum, Sr. Álvaro Porro González, per a la signatura 

del conveni. 

 

33.- (2017/830)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

i Centre International de Transert d'Innovations et de Connaissances en Économie 

Sociale et Solidaire, per a  la realització del Projecte C.I.T.I.E.S. Barcelona: 

Transferència d'innovació i coneixement en economia social i solidària 2017-

2019, 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 171.900,00 euros. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un 

import de 171.900,00 euros amb càrrec a la partida 48723 43351 0702, distribuïts 
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en 46.675,56 euros per a l’any 2017, 61.721,76 euros per a l’any 2018 i 63.502,72 

per a l’any 2019, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en les 

anualitats a favor de Centre International de Transert d'Innovations et de 

Connaissances en Économie Sociale et Solidaire, amb numéro d’enterprise du 

Québec 1172159049. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini 

màxim de 3 mesos a comptar des de la finalització del Projecte, presenti la 

justificació de l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb les previsions de la 

normativa i del conveni en aquest sentit. FACULTAR el Primer Tinent 

d’Alcaldia, Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni. DONAR-NE 

compte a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

 

34.- (925/2017)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

i l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), amb CIF G-62819537, per al Projecte 

“Transferència de Tecnologia i Creació de valor i Empreses de base tecnològica 

en l’àmbit de la fotònica i el grafé”, dirigit a desenvolupar en la ciutat de 

Barcelona activitats de recerca, formació, emprenedoria, transferència tecnològica 

i innovació en àrees estratègiques com wearables, impressió 3D, salut, medi 

ambient, processos industrials, sensòrica i smartcities, al desplegament de 

tecnologies en incubació spin off LaunchPad, a actuacions de promoció 

tecnològica i a la coordinació del desplegament del Barcelona European Flagship 

HUB, 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 350.000,00 euros; DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública 

per raons d'interès públic justificades en l’expedient; AUTORITZAR i 

DISPOSAR la despesa de 350.000,00 euros a favor de l’Institut de Ciències 

Fotòniques (ICFO), desglossat en 300.000,00 euros amb càrrec al Pressupost de 

2017 i 50.000,00 euros amb càrrec al 2018, condicionat a l’existència de crèdit 

adequat i suficient en aquesta anualitat; 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 les previsions del conveni; FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia, Im. Sr. 

Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni. 

 

35.- (916/2017)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

i la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC), amb CIF G-

60667813, per al Projecte “Acció Conjunta Pla d’Economia Col·laborativa de 

Barcelona”, dirigit a la projecció internacional de l'economia col·laborativa de 

Barcelona, recursos d’emprenedoria especialitzada i la construcció de vincles amb 

la recerca i la innovació, 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 85.510,95 euros; DECLARAR la no-inclusió en 

convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en l’expedient; 

AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 85.510,95 euros a favor de la 

Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC), desglossat en 

8.796,60 euros amb càrrec al Pressupost de 2017 i 76.714,35 euros amb càrrec al 
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2018, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en aquesta anualitat; 

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 les previsions del conveni; 

FACULTAR el Comissionat d’Economia Social i Desenvolupament Local i 

Consum, Sr. Álvaro Porro González, per a la signatura del conveni. 

 

36.- (2017/966)  AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 35.000,00 

euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix 

document, a favor de Fundació Centre d’Innovació i Tecnologia de la Universitat 

Politècnica de Catalunya, amb CIF G65497182, per a Projecte Carnet - Urban 

Mobility. APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de 

Barcelona i Fundació Centre d’Innovació i Tecnologia de la Universitat 

Politècnica de Catalunya, amb CIF G65497182, per a Projecte Carnet - Urban 

Mobility, 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 35.000,00 euros. FACULTAR al Primer Tinent d'Alcalde per la 

signatura de l'esmentat conveni. REQUERIR a l'entitat beneficiària per tal que, en 

el termini màxim de 6 mesos a partir del pagament de la subvenció, presenti el 

balanç econòmic i la memòria de funcionament d'aquesta i justificació dels fons 

rebuts. 

 

37.- (2017/967)  APROVAR l’encàrrec de gestió a Barcelona Activa SAU SPM, mitjà 

propi de l’Ajuntament de Barcelona, per a la implementació del Projecte relatiu a 

dues línies de treball derivades de la Mesura de Govern de l’Estratègia de reforç i 

projecció del comerç de Barcelona dirigides a la competitivitat, innovació i 

transformació digital i al teixit comercial als barris, per disposar dels mitjans 

humans, materials i tècnics adients, d’acord amb les prescripcions generals de 

l’encàrrec que figuren a l’expedient; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per 

un import de 500.000,00 euros, corresponents a l’any 2018 per import de 

250.000,00 euros i a l’any 2019 per import de 250.000,00 euros, en aquest últim 

cas condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient al Pressupost, amb 

càrrec al pressupost i partida indicada a favor de Barcelona Activa SAU SPM; 

PUBLICAR aquesta resolució a la Gaseta municipal. 

 

38.- (2017/968)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

i la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya (FECETC), amb CIF 

G60122751, per a la realització del projecte “Capacitats i Talent per a les 

Empreses”, que pretén crear un marc d’innovació social, d’intercanvi 

d’informació, recerca, reflexió i debat d’experts i líders, procedents de diferents 

sectors que aportin coneixements i experiències de bones pràctiques, per generar 

oportunitats d’ocupació per les persones amb discapacitat i 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 

38.142,50 euros; DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons 
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d’interès públic justificades en els informes que consten a l’expedient; 

AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 38.142,50 euros amb càrrec a la 

partida corresponent de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament 

Local; REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 

tres mesos, a comptar des de la finalització de l’activitat subvencionada, presenti 

la justificació de l’aplicació dels fons rebuts; FACULTAR el Comissionat 

d’Economia Social i Desenvolupament Local i Consum, Sr. Alvaro Porro 

González, per a la signatura del conveni. 

 

39.- (1098/17)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

i Associació Catalana d’Empreses per a Gais i Lesbianes per al desenvolupament 

del seu Pla d’Acció 2017-2018, dirigit al desenvolupament d’accions de 

dinamització comercial, promoció econòmica i internacional LGTBI així com en 

el foment de l’associacionisme, 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, per import de 210.000,00 euros; AUTORITZAR i DISPOSAR la 

despesa per un import de 210.000,00 euros amb càrrec a la partida 0301-48903-

43321, distribuïts en 105.000,00 euros per a l’any 2017 i 105.000,00 euros per a 

l’any 2018, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient a favor de 

Associació Catalana d’Empreses per a Gais i Lesbianes, amb CIF G-64717812; 

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

comptar des de la finalització parcial o total del Projecte, presenti la justificació 

de l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb les previsions de la normativa i 

del conveni en aquest sentit; FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia, Im. Sr. 

Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni. 

 

40.- (2017/433)  ANUL·LAR part de l'autorització de despesa, aprovada per acord de la 

Comissió de Govern de 30 de març de 2017 i per import de 860.000,00 euros de 

la Convocatòria de subvencions per a la campanya d'enllumenat nadalenc a les 

vies públiques de la ciutat de Barcelona per l'any 2017, per import de 162.624,68 

euros del pressupost 2017, per sobrant del total de subvencions atorgades i 

d’acord a l’informe justificatiu de 27 de novembre de 2017. 

 

41.- (E.01.6028.17) EXTINGIR, per mutu acord, la cessió de l’ús atorgada a l’Associació 

Barcelona Clúster Nàutic, per acord de la Comissió de Govern, de 28 de gener de 

2015, respecte del local situat a la plaça Rosa dels Vents núm.1 i de les 4 places 

d’aparcament associades al local, de conformitat amb el que preveu la condició 

tretzena del Plec de condicions reguladores de la cessió. 

 

42.- (E.03.6031.17) ENCARREGAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la gestió i 

administració de nou habitatges de la finca del carrer Isaac Albèniz 12, tots ells de 

propietat municipal, amb la finalitat de destinar-los a habitatge social; i 

PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’aprovació del 

present acord. 

 

43.- (3–187/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-187/2017 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona de l’exercici 2017, d’import 116.081,34 euros, per atendre 
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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. 17112991; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 

Municipal. 

 

44.- (3–188/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-188/2017 de modificacions de crèdit, 

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

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017, provinents de l’ingrés de la 

Generalitat de Catalunya (Servei  d’Ocupació de Catalunya), per atendre despeses 

derivades del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya,  per un import de 

31.377,78 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

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

17112995; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte 

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

 

45.- (3–189/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-189/2017 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona de l’exercici 2017, d’import 963.626,25 euros, per atendre 

transferència a l’Institut Municipal de Serveis Socials, de conformitat amb la 

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

l’expedient, referència comptable núm. 17113091; i PUBLICAR aquest acord a la 

Gaseta Municipal. 

 

46.- (3–190/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-190/2017 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona per a l’exercici 2017, d’import 10.712.870,84 euros, per atendre 

transferències de crèdit de diversos orgànics derivades d’actuacions inversores 

que van ser informades favorablement en Comissió de Govern, de 30 de 

novembre de 2017, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

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

17113191; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

47.- (3–192/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-192/2017 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona per a l’exercici 2017, d’import 2.000.000,00 euros, per fer front a la 

despesa derivada dels  serveis de neteja viària de la ciutat de Barcelona, de 

conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 17120191; i 

PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la 

Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 

48.- (20150235)  APROVAR l’addenda per a la modificació del II Acord d’actuació entre 

l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci de l’Habitatge 

de Barcelona i el Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, relatiu a la 

promoció de nous equipaments d’habitatges amb serveis per a la gent gran a la 

ciutat de Barcelona, d’acord amb l’informe emès conjuntament, en data 15 de 
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novembre de 2017, per la directora de Serveis d’Intervenció Social i per la cap del 

Departament de Gent Gran, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests 

efectes es dona per reproduït. FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz i Castellví, 

Tinenta d’Alcaldia i Regidora de Drets Socials,  per a la signatura de l’esmentada 

addenda. 

 

49.- (20150487)  PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte núm. 

15003104 que té per objecte la gestió del servei d’acolliment residencial nocturn 

de primera acollida Sarrià per a persones sense sostre i el foment de la inserció 

laboral de les persones en risc d’exclusió ubicat al carrer del Císter núm. 20 de 

Barcelona, durant el termini comprès entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de 

desembre de 2019, adjudicat el 3 de desembre de 2015, a Suara Serveis, Societat 

Cooperativa Catalana Limitada, d’acord amb el que estableix la clàusula 3 del 

plec de clàusules administratives particulars, i atesa la conformitat del 

contractista, d’acord amb el que estableixen els articles 23.2 i 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, per un import d'1.300.913,44, exempt d’IVA. 

AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de Suara Serveis, Societat Cooperativa 

Catalana Limitada, amb NIF núm. F17444225, la despesa de l’esmentat contracte 

per un import d'1.300.913,44 euros, exempt d’IVA, amb càrrec als Pressupostos i 

Partida indicats en el document comptable, condicionada a l’existència de crèdit 

adequat i suficient. REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 

15 dies hàbils següents a la recepció d’aquesta notificació, comparegui per 

formalitzar la pròrroga del contracte a les dependències del Departament de 

Serveis Jurídics de l’Àrea de Drets Socials (passeig de Sant Joan núm. 75, 9è). 

 

50.- (20150488)  PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte 

15003232 que té per objecte la gestió del Servei de Gestió de Conflictes d’Àmbit 

Social a l’Espai Públic (SGC), per al termini comprès entre l’1 de gener del 2018 i 

el 31 de desembre 2019, adjudicat a Progess, Projectes i Gestió de Serveis 

Socials, SL el 26 de novembre de 2015, d’acord amb el que estableix la clàusula 3 

del Plec de clàusules administratives particulars, i atesa la conformitat del 

contractista, d’acord amb el que estableixen els articles 23.2 i 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 (TRLCSP), per un import de 1.809.946,54 euros, IVA 

inclòs al tipus impositiu del 10%. APROVAR, per motiu d’interès públic, a 

l’empara dels articles 105 i 106 del TRLCSP i la clàusula 20.2.1) del Plec de 

clàusules administratives particulars, la modificació del referit contracte, de 

conformitat amb les motivacions de l’informe emès pel Departament 

d’Intervenció Social a l’Espai Públic de 10 de novembre de 2017, en el sentit 

d’incrementar la dedicació del servei com a conseqüència del nombre creixent de 

situacions de conflictes d’àmbit social a l’espai públic, per al període comprès 

entre l’1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2019 per un import 

327.140,07 euros, IVA inclòs al tipus impositiu del 10%, que suposa un increment 

del 16,88% en relació al total que representa l’adjudicació inicial més la pròrroga 

proposada. AMPLIAR l’autorització i disposició de la despesa de l’esmentat 

contracte per un import d'1.809.946,54 euros, IVA inclòs, (dels quals 

1.645.405,94 euros corresponen al preu net i els restants 164.540,60 euros a l’IVA 

al tipus impositiu del 10%) a favor de Progess, Projectes i Gestió de Serveis 
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Socials, SL, amb NIF núm. B-59960526, amb càrrec als Pressupostos i Partida 

indicats en el document comptable, condicionada a l’existència de crèdit adequat i 

suficient. REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies 

hàbils següents a la recepció d’aquesta notificació, reajusti  la garantia definitiva 

per un import de 14.870,03 euros, i COMPAREGUI per formalitzar la pròrroga i  

modificació del contracte a les dependències del Departament de Serveis Jurídics 

de l’Àrea de Drets Socials (passeig de Sant Joan núm. 75 9è). 

 

51.- (20150504 Lot 1) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte que 

té per objecte la gestió dels serveis dels Habitatges amb Serveis per a Gent Gran, 

amb la finalitat de foment de l’ocupació de persones amb dificultats particulars 

d’inserció al mercat laboral (LOT núm. 1 (contracte núm. 5003468: Can Travi, 

Camí Antic de València i Pere IV), a partir de l’1 de gener de 2018 fins al 31 de 

desembre de 2019, adjudicat per acord de la Comissió de Govern de 26 de 

novembre de 2015, d’acord amb el que estableix la clàusula 3 del plec de 

clàusules administratives particulars, i atesa la conformitat del contractista, 

d’acord amb el que estableixen els articles 23.2 i 303 del Reial decret legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de contractes del sector públic, a 

Accent Social, SL (per escissió parcial de Clece, SA a favor d’Accent Social SL), 

per un import de 948.391,76 euros, IVA inclòs. AUTORITZAR I DISPOSAR, a 

favor d'Accent Social, SL, amb NIF núm. B66808213, la despesa del contracte 

núm. 15003468 per un import de 948.391,76 euros, IVA inclòs, amb càrrec al/s 

Pressupostos i Partides indicades en el document comptable, condicionada a 

l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents. 

REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils 

següents a la recepció d’aquesta notificació, comparegui per formalitzar la 

pròrroga del contracte a les dependències del Departament de Serveis Jurídics de 

l’Àrea de Drets Socials (passeig de Sant Joan núm. 75 9è). 

 

52.- (20150504 Lot 2) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte que 

té per objecte la gestió dels serveis dels Habitatges amb Serveis per a Gent Gran, 

amb la finalitat de foment de l’ocupació de persones amb dificultats particulars 

d’inserció al mercat laboral (LOT núm. 2 (contracte núm. 15003469: Navas de 

Tolosa, Santa Caterina i Campo Sagrado), des de l’1 de gener de 2018 fins al 31 

de desembre de 2019, adjudicat per acord de la Comissió de Govern de 26 de 

novembre de 2015 a ABD Asociación Bienestar y Desarrollo, d’acord amb el que 

estableix la clàusula 3 del plec de clàusules administratives particulars, i atesa la 

conformitat del contractista, d’acord amb el que estableixen els articles 23.2 i 303 

del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de 

contractes del sector públic, per un import de 886.212,20 euros, import exempt 

d’IVA. AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor d'ABD Asociación, Bienestar y 

Desarrollo, amb NIF núm. G59435180, la despesa del contracte núm. 15003469 

per un import de 886.212,20 euros, import exempt d’IVA, amb càrrec al/s 

Pressupostos i Partides indicades en el document comptable, condicionada a 

l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents. 

REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils 

següents a la recepció d’aquesta notificació, comparegui per formalitzar la 

pròrroga del contracte a les dependències del Departament de Serveis Jurídics de 

l’Àrea de Drets Socials (passeig de Sant Joan núm. 75 9è). 
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53.- (20150504 Lot 3) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte que 

té per objecte la gestió dels serveis dels Habitatges amb Serveis per a Gent Gran, 

amb la finalitat de foment de l’ocupació de persones amb dificultats particulars 

d’inserció al mercat laboral (Lot núm. 3 (contracte núm. 15003470: Gran Via, 

Concilio de Trento I i Concilio de Trento II), a partir de l’1 de gener de 2018 fins 

al 31 de desembre de 2019, adjudicat per acord de la Comissió de Govern, de 26 

de novembre de 2015, a Fundación Salud y Comunidad, d’acord amb el que 

estableix la clàusula 3 del plec de clàusules administratives particulars, i atesa la 

conformitat del contractista, d’acord amb el que estableixen els articles 23.2 i 303 

del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de 

contractes del sector públic, per un import de 705.200,42 euros, import exempt 

d’IVA. AUTORITZAR I DISPOSAR, a favor de Fundación Salud y Comunidad, 

amb NIF núm. G61878831, la despesa del contracte núm. 15003470 per un import 

de 705.200,42 euros, import exempt d’IVA, amb càrrec al/s Pressupostos i 

Partides indicades en el document comptable, condicionada a l’existència de 

crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents. REQUERIR 

l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la 

recepció d’aquesta notificació, comparegui per formalitzar la pròrroga del 

contracte a les dependències del Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de 

Drets Socials (passeig de Sant Joan núm. 75 9è). 

 

54.- (20150504 Lot 4) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte que 

té per objecte la gestió dels serveis dels Habitatges amb Serveis per a Gent Gran, 

amb la finalitat de foment de l’ocupació de persones amb dificultats particulars 

d’inserció al mercat laboral (Lot núm. 4 (contracte núm. 15003471: Montnegre i 

Torre Julia), a partir de l’1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2019, 

adjudicat per acord de la Comissió de Govern de 26 de novembre de 2015 a la 

unió temporal d’empreses OHL Servicios-Ingesan SAU y Asociación Edad 

Dorada Mensajeros de la Paz UTE Ley 18/1982, de 26 de mayo (UTE 

Montnegre-Torre Julia), d’acord amb el que estableix la clàusula 3 del plec de 

clàusules administratives particulars, i atesa la conformitat del contractista, 

d’acord amb el que estableixen els articles 23.2 i 303 del Reial decret legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de contractes del sector públic, 

per un import de 706.881,08 euros, IVA inclòs. AUTORITZAR I DISPOSAR, a 

favor de la unió temporal d’empreses OHL Servicios-Ingesan SAU y Asociación 

Edad Dorada Mensajeros de la Paz UTE Ley 18/1982 de 26 de mayo (UTE 

Montnegre-Torre Julia), amb NIF núm. U66640103, la despesa del contracte núm. 

15003471 per un import de 706.881,08 euros, IVA inclòs, amb càrrec als 

Pressupostos i Partides indicades en el document comptable, condicionada a 

l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents. 

REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils 

següents a la recepció d’aquesta notificació, comparegui per formalitzar la 

pròrroga del contracte a les dependències del Departament de Serveis Jurídics de 

l’Àrea de Drets Socials (passeig de Sant Joan núm. 75 9è). 

 

55.- (20150516 Lot 1) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte 

15003621 que té per objecte el concert de 100 places/dia de promig de menjador 

diürn, en horari de 12 a 14 hores els 365 dies de l’any, adreçat a persones que es 
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troben en situació d’extrema pobresa i/o exclusió social a la ciutat de Barcelona i 

el foment de la inserció laboral de les persones amb risc d’exclusió a la zona de 

Sarrià (Lot 1), durant el termini comprès entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de 

desembre de 2019, adjudicat el 10 de desembre de 2015 a Futur Just, Empresa 

d’Inserció, SLU,  d’acord amb el que estableix la clàusula 3 del plec de clàusules 

administratives particulars, i atesa la conformitat del contractista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 23.2 i 278 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre, Text refós de la Llei de contractes del sector públic, per un import de 

702.625,00 euros, IVA inclòs al tipus impositiu del 10%. AUTORITZAR I 

DISPOSAR, a favor de Futur Just, Empresa d’Inserció, SLU, amb NIF núm. 

B64061211, la despesa de l’esmentat contracte per un import de 702.625,00 

euros, IVA inclòs, amb càrrec als Pressupostos i Partida indicats en el document 

comptable, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient. REQUERIR 

l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la 

recepció d’aquesta notificació, comparegui per formalitzar la pròrroga del 

contracte a les dependències del Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de 

Drets Socials (passeig de Sant Joan núm. 75, 9è). 

 

56.- (20150516 Lot 2) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte 

15003622 que té per objecte el concert de 100 places/dia de promig de menjador 

diürn, en horari de 12 a 14 hores els 365 dies de l’any, adreçat a persones que es 

troben en situació d’extrema pobresa i/o exclusió social a la ciutat de Barcelona i 

el foment de la inserció laboral de les persones amb risc d’exclusió a la zona de 

Les Corts (Lot 2), durant el termini comprès entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de 

desembre de 2019, adjudicat el 10 de desembre de 2015 a ISS Salud y Servicios 

Sociosanitarios, SA, d’acord amb el que estableix la clàusula 3 del plec de 

clàusules administratives particulars, i atesa la conformitat del contractista, 

d’acord amb el que estableixen els articles 23.2 i 278 del Reial Decret Legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de contractes del sector públic, 

per un import de 702.625,00 euros, IVA inclòs al tipus impositiu del 10%. 

AUTORITZAR I DISPOSAR, a favor d'ISS Salud y Servicios Sociosanitarios, 

SA, amb NIF núm. A63577753, la despesa de l’esmentat contracte per un import 

de 702.625,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec als Pressupostos i Partida indicats en 

el document comptable, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient. 

REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils 

següents a la recepció d’aquesta notificació, comparegui per formalitzar la 

pròrroga del contracte a les dependències del Departament de Serveis Jurídics de 

l’Àrea de Drets Socials (passeig de Sant Joan núm. 75, 9è). 

 

57.- (20150516 Lot 3) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte 

15003623 que té per objecte el concert de 100 places/dia de promig de menjador 

diürn, en horari de 12 a 14 hores els 365 dies de l’any, adreçat a persones que es 

troben en situació d’extrema pobresa i/o exclusió social a la ciutat de Barcelona i 

el foment de la inserció laboral de les persones amb risc d’exclusió a la zona de 

l’Eixample (Lot 3), durant el termini comprès entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de 

desembre de 2019, adjudicat el 10 de desembre de 2015 a Futur Just, Empresa 

d’Inserció, SLU, d’acord amb el que estableix la clàusula 3 del plec de clàusules 

administratives particulars, i atesa la conformitat del contractista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 23.2 i 278 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
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novembre, Text refós de la Llei de contractes del sector públic, per un import de 

702.625,00 euros, IVA inclòs al tipus impositiu del 10%. AUTORITZAR i 

DISPOSAR, a favor de Futur Just, Empresa d’Inserció, SLU, amb NIF núm. 

B64061211, la despesa de l’esmentat contracte per un import de 702.625,00 

euros, IVA inclòs, amb càrrec als Pressupostos i Partida indicats en el document 

comptable, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient. REQUERIR 

l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la 

recepció d’aquesta notificació, comparegui per formalitzar la pròrroga del 

contracte a les dependències del Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de 

Drets Socials (passeig de Sant Joan núm. 75, 9è). 

 

58.- (20160243)  PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte 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 el termini comprès entre els dies 1 

de gener de 2018 i 31 d’agost de 2018 a QSL, serveis culturals, SLU, amb CIF 

B60641925, d’acord amb el que estableix la clàusula 3 del plec de clàusules 

administratives particulars, i atesa la conformitat del contractista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 23.2 i 303 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre, Text refós de la Llei de contractes del sector públic, per un import de 

553.995,39 euros (IVA inclòs), AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de QSL, 

Serveis Culturals, SLU, amb CIF B60641925, la despesa del contracte núm. 

16003452 per un import de 553.995,39 euros (IVA inclòs), amb càrrec al/s 

Pressupostos i Partides indicades en el document comptable, condicionada a 

l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents; 

REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils 

següents a la recepció d’aquesta notificació, comparegui per formalitzar la 

pròrroga del contracte a les dependències del Departament de Serveis Jurídics de 

l’Àrea de Drets Socials (passeig de Sant Joan núm. 75 9è). 

 

59.- (20170364)  INICIAR l’expedient per a la contractació de les obres d'arranjaments 

interiors i adaptació d'espais per a noves necessitats de millora dels equipaments 

adscrits a la Gerència de Drets Socials a la ciutat de Barcelona, incorporant 

mesures d’eficiència social per incentivar l’ocupació i la inclusió social i objectius 

d’eficiència ambiental, amb número de contracte 17004781 (lot núm. 1: 

equipaments districtes 1 a 6 (cont. núm. 17004782) i lot núm. 2: equipaments 

districtes 7 a 10 (contracte núm. 17004783), mitjançant tramitació ordinària, amb 

la utilització del procediment obert, amb mesures de gestió eficient en la 

tramitació i amb un pressupost total de licitació de 859.167,52 euros, IVA inclòs; 

APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules 

administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 

contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR 

l’esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida i al pressupost que s’indiquen en 

el document comptable, amb el següent desglossament: 710.055,80 euros de 

pressupost net i 149.111,72 euros en concepte d’IVA al tipus impositiu del 21%; 

condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost 

corresponent. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 

Cultura i Esports. 
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60.- (20170293)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació 

CEPAIM, amb NIF núm. G-73600553, per a l’execució del projecte “Habitatges 

d’inclusió social” que instrumenta l’atorgament de la subvenció de concessió 

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

novembre, General de Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de les 

subvencions, per un import de 30.000,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en 

convocatòria pública per raons d’interès públic justificades a l’informe que consta 

a l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de la Fundació Cepaim, amb 

NIF núm. G-73600553, la despesa de 30.000,00 euros a càrrec de la partida 0201 

48903 23145 del pressupost de 2017, equivalent al 40% del cost total del projecte, 

que és de 75.000,00 euros. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un 

termini no superior als tres mesos, a comptar des del 31 de desembre de 2017, 

presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts de conformitat amb el pacte 

setè del conveni. FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Segona Tinenta 

d’Alcaldia i Regidora de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, 

per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents 

que se’n derivin. 

 

61.- (20170419)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Arrels 

Fundació, amb NIF núm. G61611364, per a l’execució del projecte “Suport a la 

persona-Housing First (Allotjament i acompanyament a persones sense llar)” que 

instrumenta l’atorgament de la subvenció de concessió directa de conformitat amb 

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

Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de les subvencions, per un 

import de 124.700 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, a favor de l’entitat Arrels Fundació, amb NIF núm. 

G61611364, la despesa de 124.700 euros a càrrec del pressupost de 2017, 

equivalent al 50 % del cost total del projecte, que és de 249.401 euros. 

REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior als tres 

mesos, a comptar des del 31 de desembre de 2017, presenti la justificació de 

l’aplicació dels fons rebuts de conformitat amb el pacte setè del conveni. 

FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Segona Tinenta d’Alcaldia i 

Regidora de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, per a la 

signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n 

derivin. 

 

62.- (20170422)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Taula 

d’Entitats del Tercer Sector de Catalunya, amb NIF núm. G63371421, per a 

l’execució del projecte “Impulsar la col·laboració de les entitats socials de la 

ciutat en la futura estratègia d’inclusió i reducció de les desigualtats socials” que 

instrumenta l’atorgament de la subvenció de concessió directa de conformitat amb 

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

Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de les subvencions, per un 

import de 140.000,00 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, a favor Taula d’Entitats del Tercer Sector de 

Catalunya, amb NIF núm. G63371421, la despesa de 140.000,00 euros, equivalent 

al 47,62% del cost total del projecte, 70.000,00 euros, a càrrec de la partida 0201 
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48903 23034 del pressupost de 2017 i 70.000,00 euros del pressupost de 2018, 

condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient. REQUERIR l’entitat 

beneficiària per tal que en un termini no superior als tres mesos, a comptar des del 

31 de desembre de cada any, presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts 

de conformitat amb el pacte setè del conveni. FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz 

Castellví, Segona Tinenta d’Alcaldia i Regidora de l’Àrea de Drets Socials de 

l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat conveni, així com la 

de tots aquells documents que se’n derivin. 

 

63.- (20170471)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Icària 

Iniciatives Socials, SAL, amb NIF núm. A59835454, per a l’execució del projecte 

“Business with social value 2017” que instrumenta l’atorgament de la subvenció 

de concessió directa de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 de la normativa 

general reguladora de les subvencions, per un import de 30.000 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, a 

favor d’Icària Iniciatives Socials, SAL amb NIF núm. A59835454, la despesa de 

30.000 euros, equivalent al 26,87 % del cost total del projecte, que és de 

111.635,00 euros, 15.000,00 euros a càrrec de la partida 0201 48903 23034 del 

pressupost de 2017 de l’Àrea de Drets Socials, i 15.000,00 euros a càrrec de la 

partida 0702 48903 43351 del pressupost de 2017 de la Direcció de Serveis 

d’Economia Cooperativa, Social i Solidària. REQUERIR l’entitat beneficiària per 

tal que en un termini no superior als tres mesos, a comptar des del 29 de desembre 

de 2017, presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts de conformitat amb 

el pacte setè del conveni. FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Segona 

Tinenta d’Alcaldia i Regidora de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de 

Barcelona, i el Sr. Álvaro Porro González, Comissionat d’Economia Social, 

Desenvolupament Local i Consum de l’Ajuntament de Barcelona, la signatura de 

l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin. 

 

64.- (20170495)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació de 

Músics per la Pau i la Integració, amb NIF núm. G-63919716, per a l’execució del 

projecte “Suport al projecte músic/social adreçat a la infància vulnerable” que 

instrumenta l’atorgament de la subvenció de concessió directa de conformitat amb 

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

Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de les subvencions, per un 

import de 40.000,00 euros dels quals 20.000,00 euros per l’any 2017 i 20.000,00 

euros per l’any 2018 condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 

DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic 

justificades a l’informe que consta a l’expedient. AUTORITZAR, DISPOSAR i 

RECONÈIXER l'obligació de la despesa de 40.000,00 euros a favor de 

l’Associació de Músics per la Pau i la Integració, amb NIF núm. G-63919716, 

equivalent al 47,62% del cost total de projecte estimat en 84.000,00 euros, 

20.000,00 euros per l’any 2017 i 20.000,00 euros per l’any 2018, condicionat a 

l’existència de crèdit adequat i suficient, amb càrrec a 0201 232.13 489.03 de la 

Direcció d’Infància, Joventut i Gent Gran. REQUERIR l’entitat beneficiària per 

tal que en un termini no superior als tres mesos, a comptar des del 31 de desembre 

de cada any, presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts de conformitat 
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amb el pacte setè del conveni. FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, 

Tinenta d’Alcaldia i Regidora de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, per 

a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que 

se’n derivin. 

 

65.- (20170454)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Instituto de 

Trabajo Social y de Servicios Sociales, amb NIF núm. G08973224, per a 

l’execució del projecte “Espai maternoinfantil”, per oferir un recurs psico-sòcio-

educatiu adreçat a famílies més desfavorides amb fills i filles menors de 3 anys, 

que instrumenta l’atorgament de la subvenció de concessió directa de conformitat 

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

Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de les subvencions, per un 

import de 30.000,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública 

per raons d’interès públic justificades en els informes que consten en l’expedient. 

AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de Instituto de Trabajo Social y de 

Servicios Sociales, amb NIF núm. G08973224, la despesa de 30.000,00 euros, 

amb càrrec a la partida 02.01 231.11 489.03 de l’exercici del 2017, equivalent al 

46,02% del cost total del projecte (65.195,00 euros). REQUERIR l’entitat 

beneficiària per tal que en un termini no superior als tres mesos a comptar des de 

la finalització del projecte subvencionat, presenti la justificació de l’aplicació dels 

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

Sra. Laia Ortiz i Castellví, Regidora de l’Àrea de Drets Socials, per a la signatura 

de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin. 

 

66.- (20170455)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Fundació 

Quatre Vents. Fundació Privada amb NIF núm. G-63214043, per a l’execució del 

projecte “Servei d’atenció a la infància i família SAIF” que instrumenta 

l’atorgament de la subvenció de concessió directa de conformitat amb els articles 

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

6.2 de la normativa general reguladora de les subvencions, per un import de 

56.502,00 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, a favor de la Fundació Quatre Vents. Fundació Privada, amb NIF 

núm. G-63214043, la despesa de 56.502,00 euros a càrrec de la partida 0201 

23111 48903 del pressupost de 2017, equivalent al 16,14% del cost total del 

projecte. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior 

als tres mesos, a comptar des del 31 de desembre de 2017, presenti la justificació 

de l’aplicació dels fons rebuts de conformitat amb el pacte setè del conveni. 

FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Segona Tinenta d’Alcaldia i 

Regidora de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, per a la 

signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n 

derivin. 

 

67.- (20170461)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació 

Emmaús Obra Solidària, amb NIF núm. G-66711011, per a l’execució del 

projecte “Menjador social Emmaús” que instrumenta l’atorgament de la 

subvenció de concessió directa de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 de la normativa 

general reguladora de les subvencions, per un import de 40.320,00 euros. 
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DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic 

justificades a l’informe que consta a l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR, a 

favor de la Fundació Emmaús Obra Solidària, amb NIF núm. G-66711011, la 

despesa de 40.320,00 euros a càrrec del pressupost de 2017, equivalent al 32,20% 

del cost total del projecte, que és de 125.220,00 euros. REQUERIR l’entitat 

beneficiària per tal que en un termini no superior als tres mesos, a comptar des del 

31 de desembre de 2017, presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts de 

conformitat amb el pacte setè del conveni. FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz 

Castellví, Segona Tinenta d’Alcaldia i Regidora de l’Àrea de Drets Socials de 

l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la 

de tots aquells documents que se’n derivin. 

 

68.- (20170484)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació 

Bancaria La Caixa en l’àmbit de la infància amb la finalitat de col·laborar en el 

programa “CaixaPoinfància” i “Cibercaixes. Tens talent”, amb una vigència fins 

al 31 de desembre de 2018, prorrogable per 1 any. FACULTAR la Ima. Sra. Laia 

Ortiz Castellví, Segona Tinenta d’Alcaldia i Regidora de Drets Socials de 

l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la 

de tots aquells documents que se'n derivin. 

 

69.- (20170501)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Creu Roja a 

Barcelona amb NIF Q2866001G, per a l’execució del projecte “Suport a les 

persones amb desigualtat a l’accés als medicaments”, per reduir les desigualtats 

en salut a Barcelona, que instrumenta l’atorgament de la subvenció de concessió 

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

novembre, General de Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de les 

subvencions, per un import de 40.000,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en 

convocatòria pública per raons d’interès públic justificades en els informes que 

consten en l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de Creu Roja a 

Barcelona, amb NIF Q2866001G, la despesa total de 40.000,00 euros a càrrec de 

la partida 0201 48903 31111 del pressupost de l’any 2017 del Departament de 

Salut, import total equivalent al 56,37% del cost total del projecte (70.961,91 

euros). REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior als 

tres mesos des de la finalització del projecte presenti la justificació de l’aplicació 

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

Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Regidora de Drets Socials de l’Ajuntament de 

Barcelona, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells 

documents que se’n derivin. 

 

70.- (20170516)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació 

Salut i Comunitat, amb NIF núm. G-61878831, per a l’execució del projecte 

“Servei residencial per a dones drogodependents i els seus fills i filles”, que 

instrumenta l’atorgament de la subvenció de concessió directa de conformitat amb 

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

Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de les subvencions, per un 

import de 81.520,52 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, a favor de la Fundació Salut i Comunitat, amb NIF 

núm. G-61878831, la despesa de 81.520,52 euros a càrrec de la partida 0201 
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48903 23111 del pressupost de 2017, equivalent al 62,51% del cost total del 

projecte, que és de 130.414,08 euros. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que 

en un termini no superior als tres mesos, a comptar des del 31 de desembre de 

2017, presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts de conformitat amb el 

pacte setè del conveni. FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Segona 

Tinenta d’Alcaldia i Regidora de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de 

Barcelona, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells 

documents que se’n derivin. 

 

71.- (20170521)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la 

Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, amb NIF 

núm. G08496606, per a l’execució del projecte “Lluita contra la precarietat als 

sectors de turisme i hostaleria i al tercer sector”, per millorar les condicions 

laborals i salarials, i la qualitat de I’ocupació i garantir la qualitat del producte, 

com a base de l'eficiència del servei en el sectors del turisme i l’hostaleria; i 

disposar d'una anàlisi acurada de I‘estructura de la negociació col·lectiva en les 

empreses del tercer sector, per assolir la màxima normalitat en les relacions 

laborals, que instrumenta l’atorgament de la subvenció de concessió directa de 

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

General de Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de les 

subvencions, per un import de 30.500,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en 

convocatòria pública per raons d’interès públic justificades en els informes que 

consten en l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de Confederació 

Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, amb NIF núm. 

G08496606, la despesa de 30.500,00 euros, amb càrrec a la partida 02.01 230.34 

489.03 de l’exercici del 2017, equivalent al 50% del cost total del projecte 

(61.000,00 euros). REQUERIR les entitats beneficiàries per tal que en un termini 

no superior als tres mesos a comptar des de la finalització del projecte 

subvencionat, presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts, de 

conformitat amb el pacte setè del conveni. FACULTAR l’Ima. Sra. Laia Ortiz i 

Castellví, Regidora de l’Àrea de Drets Socials, per a la signatura de l’esmentat 

Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin. 

 

72.- (20170522)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Creu Roja 

Barcelona amb NIF Q2866001G per a l’execució del projecte “Promoció i atenció 

a la gent gran”, Annex II al Conveni Marc subscrit de 21 de juny de 2017 en 

l’àmbit d’acció social comunitària i sociosanitària, que instrumenta l’atorgament 

de la subvenció de concessió directa de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 

de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 de la 

normativa general reguladora de les subvencions, per un import de 38.372,19 

euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès 

públic justificades en els informes que consten en l’expedient. AUTORITZAR i 

DISPOSAR, a favor de Creu Roja Barcelona amb NIF Q2866001G la despesa 

total de 38.372,19 euros equivalent al 50% del cost total del projecte (76.744,37 

euros). REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior als 

tres 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 setè del 

conveni. FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Segona Tinenta 

d’Alcaldia i Regidora de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona 
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per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents 

que se’n derivin. 

 

73.- (20170523)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Cáritas 

Diocesana de Barcelona amb NIF R0800314G per a l’execució del projecte 

“Projecte Social Global a Barcelona”, Annex I al Conveni Marc subscrit en data 

20 d’abril de 2017 en l’àmbit d’atenció a sectors de població en risc a Barcelona, 

que instrumenta l’atorgament de la subvenció de concessió directa de conformitat 

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

Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de les subvencions, per un 

import de 726.603,02 euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública 

per raons d’interès públic justificades en els informes que consten en l’expedient. 

AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de Caritas Diocesana de Barcelona amb 

NIF R0800314G la despesa total de 726.603,02 euros equivalent al 34,99% del 

cost total del projecte (2.076.500 euros) amb càrrec a les partides de l’exercici del 

2017 següents: - 0201.23142.48903 per import de 40.076,00 euros de la Direcció 

d’Intervenció Social, Departament d’Atenció a Persones Vulnerables. - 

0201.23111.48903 per import de 110.523,02 euros de la Direcció d’Intervenció 

Social, Departament d’Infància i Família. - 0201.23121.48903 per import de 

202.500,00 euros de la Direcció d’Intervenció Social, Departament d’Infància i 

Família. - 0201.23134.48903 per import de 132.000,00 euros de la Direcció 

d’Intervenció Social, Departament de Gent Gran. - 0801.23161.48668 per import 

de 89.834,00 euros de la Direcció de Serveis d’Atenció i Acollida a Immigrants. - 

0801.23171.48668 per import de 91.670,00 euros de la Direcció de Feminismes i 

LGTBI, Departament d’Atenció i Acollida per violència masclista. - 

0801.23164.48668 per import de 60.000,00 euros de la Direcció de Serveis 

d’Atenció i Acollida a Immigrants, del Departament de Refugiats. L’import 

d’aquesta subvenció (726.603,02 euros) i la subvenció de l’Institut Municipal de 

Serveis Socials (292.948,80 euros) que instrumenta aquest conveni equivalen al 

49,10% de la totalitat del cost del projecte (2.076.500 euros). REQUERIR l’entitat 

beneficiària per tal que en un termini no superior als tres 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 setè del conveni. FACULTAR la Ima. 

Sra. Laia Ortiz Castellví, Segona Tinenta d’Alcaldia i Regidora de l’Àrea de Drets 

Socials de l’Ajuntament de Barcelona i l'Im. Sr. Jaume Asens Llodrà Tinent 

d’Alcaldia i Regidor de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, per a la 

signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n 

derivin. 

 

74.- (20170426)  AUTORITZAR la despesa de 140.519,40 euros, dels quals 116.131,74 

euros són pressupost net i 24.387,66 euros són en concepte d’Impost sobre el 

Valor Afegit al tipus del 21%, amb càrrec al pressupost i partida 0201 48903 

23231, amb el desglossament següent: l’any 2017 per import de 84.311,64 euros, 

IVA inclòs, i l’any 2018 per import de 56.207,76 euros subordinat al crèdit que 

per a aquest exercici autoritzin els pressupostos municipals, per a fer front a les 

despeses de pagament d’ajudes per gestionar el programa “Vacaciones para 

mayores” 2017-2018 (Destins Península), derivada del conveni signat el 30 de 

novembre de 1990 entre l’Ajuntament de Barcelona i el Instituto de Mayores y 

Servicios Sociales (IMSERSO), que aniran destinades a les persones que 



 

Ref:CG 44/17 

v.  14- 12- 2017 

 12: 24 

32 

reuneixin els requisits establerts a la clàusula primera del conveni. DISPOSAR la 

despesa, per import de 140.519,40 euros, IVA del 21% inclòs, a favor de  la unió 

temporal d’empreses “Viajes Barceló SLU y Viajes Halcón SAU UTE Ley 26/82 

Nº 18/82” (UTE Mundosenior), amb NIF núm. U57899791, entitat adjudicatària 

dels serveis d’organització, gestió i execució de l’esmentat programa de vacances. 

 

75.- (20170427)  AUTORITZAR la despesa de 100.318,60 euros, dels quals 82.907,93 

euros són pressupost net i 17.410,67 euros són en concepte d’Impost sobre el 

Valor Afegit al tipus del 21%, amb càrrec al pressupost i partida 0201 48903 

23231, amb el desglossament següent: l’any 2017 per import de 60.191,16 euros, 

IVA inclòs, i l'any 2018 per import de 40.127,44 euros IVA inclòs, subordinat al 

crèdit que per a aquest exercici autoritzin els pressupostos municipals, per a fer 

front a les despeses de pagament d’ajudes per gestionar el programa “Vacaciones 

para mayores” 2017-2018 (Destins Balears i Canàries), derivada del conveni 

signat el 30 de novembre de 1990 entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Instituto de 

Mayores y Servicios Sociales, que aniran destinades a les persones que reuneixin 

els requisits establerts a la clàusula primera del conveni. DISPOSAR la despesa, 

per import de 100.318,60 euros, IVA del 21% inclòs, a favor de Iberia L.A.E.SA. 

Operadora Gowaii Vacation Holding SLNEX Continental Holdings SL. 

Integracion Ag. de Viajes SA. UTE Ley (comercialment anomenada UTE 

Mundiplan), amb NIF núm. U87382537, entitat adjudicatària dels serveis 

d’organització, gestió i execució de l’esmentat programa de vacances. 

 

76.- (20170428)  AUTORITZAR la despesa de 910.000,00 euros, dels quals 800.000,00 

euros del pressupost de 2017 i 110.000,00 euros al pressupost de 2018, 

condicionats aquests darrers a l’existència de crèdit adequat i suficient, amb 

càrrec a la partida 464.10 232.31 02.01, corresponent a l’aportació econòmica de 

l’Ajuntament de Barcelona per fer front a les despeses de la Targeta Rosa 

Metropolitana als beneficiaris de 60 a 64 anys, ambdós inclosos, empadronats a 

Barcelona, en virtut del conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de 

Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona el 14 de març de 2003 i les seves 

pròrrogues. DISPOSAR l'obligació a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 

amb NIF núm. P0800258F. 

 

77.- (20170487)  APROVAR les bases específiques de convocatòria corresponent als 

“Premis Brot’2018”. CONVOCAR els “Premis Brot’2018”, de conformitat amb 

les seves bases generals reguladores, publicades al Butlletí Oficial de la Província 

de Barcelona el 3 de febrer de 2014 i aprovades definitivament el dia 26 de febrer. 

AUTORITZAR la despesa màxima de 3.000,00 euros, que anirà amb càrrec a la 

partida 0201 481.01 232.21 del pressupost de l'any 2018, condicionats a 

l’existència de crèdit adequat i suficient, per a fer front a la disposició i lliurament 

d'aquests premis, amb el següent desglossament: - Premi Jurat Embrió: dotat amb 

750 euros, repartits de manera igualitària entre les cinc millors bandes musicals 

formades per joves fins a 18 anys. - Premi Públic Embrió, a la banda musical 

formada per joves fins a 18 anys més votada pel públic a la final, dotat amb 150 

euros. - Premi Jurat Brot: dotat amb 1.800 euros repartits de manera igualitària 

entre les sis millors bandes musicals formades per joves fins a 25 anys. - Premi 

Públic Brot, a la banda musical formada per joves fins a 25 anys més votada pel 

públic a la final, dotat amb 300 euros. ORDENAR la publicació de la 



 

Ref:CG 44/17 

v.  14- 12- 2017 

 12: 24 

33 

convocatòria i de les bases específiques de convocatòria corresponent als Premis 

Brot’2018” mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona i en la Gaseta Municipal. ESTABLIR, de conformitat amb 

les bases específiques, com a termini de presentació de les obres el dia 1 de març 

de 2018. 

 

78.- (20170177 IMPD) APROVAR la pròrroga del Conveni de col·laboració interadministrativa 

entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i l'Ajuntament de 

Barcelona a través de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, de 31 de 

gener del 2014, per a la prestació del servei dels Centres de desenvolupament 

infantil i atenció precoç (CDIAP) als Districtes de Ciutat Vella i de Nou Barris, 

per a l’exercici comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018, 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 de 27 d’abril de 2011. FACULTAR  

la Presidenta de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat per a la 

signatura del present conveni. 

 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

79.- (1431/17)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, 

l’Institut de Cultura de Barcelona, el Consorci del Museu de Ciències Naturals i 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que regula les condicions per a l’execució i el 

finançament de la fase pendent d’executar de les obres de l’edifici d’oficines i 

manteniment del Jardí Botànic de Barcelona, així com algunes obres de la 

urbanització de l’entorn, del camí d’accés i de l’equipament existent, amb una  

vigència des de la data seva signatura fins al 30 de juny del 2019, sense perjudici 

d’aquelles actuacions derivades de responsabilitats fiscalitzadores, justificatives i 

de seguiment i control que se’n derivin més enllà de la data de finalització. 

FACULTAR l’Im. Sr. Jaume Asens Llodrà, Tercer Tinent d’Alcaldia de Drets de 

la Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència, per la signatura de l’esmentat 

conveni. 

 

80.- (1432/17)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, 

l’Institut de Cultura de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que regula 

les condicions per a l’execució i el finançament de les obres de reforma interior 

dels espais del Disseny Hub Barcelona per ubicar-hi el Disseny Lab, amb una 

vigència des de la data seva signatura fins al 30 de juny del 2019, sense perjudici 

d’aquelles actuacions derivades de responsabilitats fiscalitzadores, justificatives i 

de seguiment i control que se’n derivin més enllà de la data de finalització. 

FACULTAR l’Im. Sr. Jaume Asens Llodrà, Tercer Tinent d’Alcaldia de Drets de 

la Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència per la signatura de l’esmentat 

conveni. 

 

81.- (18000138)  APROVAR les Bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per 

a la realització de projectes per a millorar l'accés als drets socials i laborals de les 

treballadores sexuals de la ciutat de Barcelona, amb durada pluriennal; 



 

Ref:CG 44/17 

v.  14- 12- 2017 

 12: 24 

34 

SOTMETRE a informació pública les esmentades Bases per un termini de 20 dies 

hàbils a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona, de conformitat amb els articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de 

juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals; 

83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques, i 52 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic 

i procediment de les administracions públiques de Catalunya; TENIR-LES per 

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

període d’informació pública; APROVAR i CONVOCAR, condicionat a 

l’aprovació definitiva de les esmentades bases, la convocatòria específica de 

subvencions per a la realització de projectes  per a millorar l'accés als drets socials 

i laborals de les treballadores sexuals de la ciutat de Barcelona, amb durada 

plurianual; ESTABLIR un termini de presentació de sol·licituds de 20 dies hàbils 

a iniciar el dia següent al de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de 

la Província de Barcelona; AUTORITZAR un total de despesa de 852.350,00 

euros, essent 426.175,00 euros amb càrrec al pressupost del 2018 i 426.175,00 

euros amb càrrec del pressupost de 2019, consignats a la partida 0801-48901-

23172 i condicionat a l’ existència de crèdit suficient en els pressupostos dels 

esmentats anys; PUBLICAR-LES al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 

al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament de Barcelona i a la Gaseta Municipal. 

 

82.- (18000139)  APROVAR les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per 

a projectes d’acció comunitària i associacionisme de la ciutat de Barcelona  amb 

durada plurianual; SOTMETRE a informació pública les esmentades Bases per un 

termini de 20 dies hàbils a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona, de conformitat amb els articles 124.2 del Decret 

179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i 

Serveis dels ens locals; 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i 52 de la Llei 26/2010, de 

3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de 

Catalunya; TENIR-LES per aprovades definitivament, sempre que no s’hagin 

formulat al·legacions durant el període d’informació pública; APROVAR i 

CONVOCAR condicionat a l’ aprovació definitiva de les esmentades bases,  la  

convocatòria específica de subvencions per a la presentació de sol·licituds de 

subvencions per projectes d’acció comunitària i associacionisme de la ciutat de 

Barcelona de caràcter plurianual 2018-2019; ESTABLIR un termini de 

presentació de sol·licituds de 20 dies hàbils a iniciar el dia següent al de la 

publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona; 

AUTORITZAR un total de despesa de 268.000 euros,  essent 134.000 euros amb 

càrrec al pressupost del 2018 i 134.000 euros amb càrrec del pressupost de 2019, 

consignats a la partida 0801-231.82-489.01 i condicionat a l’existència de crèdit 

suficient en els pressupostos dels esmentats anys; PUBLICAR-LES al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona, al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament de 

Barcelona i a la Gaseta Municipal. 

 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

83.- (310/2017)  APROVAR inicialment les bases particulars del Concurs de Punts de 

Llibre Sant Jordi 2018. SOTMETRE a informació pública les esmentades bases 
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particulars, per un termini de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà de la seva 

publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d'acord amb l'article 

124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 

activitats i serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin examinar 

l'expedient i hi puguin formular, si s'escau, les al·legacions que creguin adients. 

TENIR per aprovades definitivament les bases particulars en cas que transcorri 

l'esmentat termini sense que es presentin al·legacions i, en aquest cas, 

CONVOCAR el premi mitjançant la publicació d'anunci en el Butlletí Oficial de 

la Província de Barcelona. AUTORITZAR la despesa de 900,00 euros, que anirà a 

càrrec a la partida 0605.48101.33411 del pressupost de l'any 2018, per fer front a 

la disposició i lliurament d'aquests premis, condicionada a l’existència de crèdit 

adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l’actual. 

 

Districte de Gràcia 

 

84.- (20162002)  PRORROGAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de 

Barcelona i l'Associació Cultural per a la Tradició Musical TRAM amb NIF 

G59120444, signat el 28 de desembre de 2015, per a la Gestió Cívica de 

l'Equipament Municipal Centre l'Artesà des de l'1 de gener de 2018 al 31 de 

desembre de 2019, de conformitat amb la clàusula tercera de l'esmentat conveni; 

AMPLIAR l'autorització i disposició de despesa per un import de 80.000,00 euros 

a favor de l'esmentada Entitat, en concepte de subvenció màxima per al 

desenvolupament del projecte de Gestió Cívica amb càrrec  al/s pressupost/os i 

partida/es indicats en aquest mateix document, condicionat, a l'existència de crèdit 

adequat i suficient en la partida corresponent a cadascun dels exercicis; 

FACULTAR per a la seva signatura el Regidor del Districte de Gràcia, Im. Sr. 

Eloi Badia i Casas; ABONAR l'esmentada quantitat a l'Entitat Associació Cultural 

per la Tradició Musical TRAM, prèvia signatura del conveni per ambdues parts; 

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 el compte 

justificatiu establert a la Clàusula 5a.3 apartat d) del present conveni. 

 

85.- (20182001)  ADJUDICAR el contracte núm. 17004614, que té per objecte el servei 

per la gestió i dinamització del Centre Cívic El Coll - La Bruguera, per un import 

de 648.928,22 euros, IVA inclòs, de conformitat amb la proposta de valoració i 

classificació continguda en l'expedient a l’empresa Calaix de Cultura, SL, amb 

NIF B63033740, i d'acord amb la seva proposició, en ser l'única oferta presentada, 

sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 

pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà 

l'exercici següent a la seva formalització; DISPOSAR a favor de l'adjudicatari 

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: import 

adjudicació 536.304,32 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA 

de 112.623,90 euros; REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim 

de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, 

comparegui per formalitzar el contracte a les dependències del departament de 

recursos interns d’aquest Districte; DESIGNAR com a responsable del contracte 

al Cap de Projecte de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori i 

DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports 
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86.- (20182001)  ANUL·LAR part de l'autorització de despesa, amb motiu de la baixa per 

adjudicació, del contracte número 17004614 que té per objecte el servei per la 

gestió i dinamització del Centre Cívic El Coll, per un import de 40.771,78 euros 

amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document. 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

87.- (126/2017)  APROVAR la proposta d’addenda per modificar el conveni de 6 de 

febrer de 2017 entre l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona per a 

la regulació de l’autorització per a la instal·lació d’uns mòduls provisionals situats 

a la zona est de les instal·lacions esportives del Recinte Mundet a favor de 

l’Ajuntament de Barcelona, 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 Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago, Regidora del 

Districte d’Horta-Guinardó per a la signatura del Conveni. 

 

Districte de Sant Andreu 

 

88.- (1301/2013)  PRORROGAR des de l’1 de gener al 30 de setembre de 2018 el  

contracte 13C00013 que té per objecte la Gestió dels Serveis de Gent Gran 

Districte Sant Andreu, adjudicat a Fundació Pere Tarrés amb NIF R5800395E , de 

9 d’octubre de 2013, per al període setembre 2013 – agost 2017, i prorrogat de 

setembre a desembre de 2017 en data 26 de juliol de 2017. Aquesta pròrroga es 

realitza a l'empara del que estableix la clàusula 3 del plec de clàusules 

administratives particulars, i està subjecta en la seva totalitat a les clàusules que 

regeixen el contracte. AUTORITZAR la despesa de 172.752,89 euros, exempt 

d'IVA amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest 

mateix document, i DISPOSAR-LA a favor de l’adjudicatari, condicionada a 

l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s. 

REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils 

següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, comparegui per 

formalitzar la pròrroga del contracte a les dependències d'aquest Districte. 

 

Districte de Sant Martí 

 

89.- (20174031)  ADJUDICAR la gestió cívica del Casal de Barri La Palmera a 

l'Associació Cultural i Recreativa La Palmera, amb NIF G58248691, per haver 

obtingut la millor puntuació d'acord amb els criteris de valoració establerts a les 

bases reguladores de l'adjudicació de la gestió cívica, i APROVAR el projecte de 

gestió presentat, amb la proposta de preus comunicats pel desenvolupament de 

tallers i activitats. DISPOSAR la despesa a favor de l'Associació Cultural i 

Recreativa La Palmera, NIF G58248691, en concepte de subvenció prevista a la 

Base Quarta de les  bases reguladores de l'adjudicació de la gestió cívica per un 

import de 30.000,00 euros per l'any 2018 i 30.000,00 euros per l'any 2019 amb 

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

condicionats a l'existència de crèdit adequat i suficient. REQUERIR l'entitat 

gestora per tal que, en el termini de 5 dies hàbils, comparegui a les dependències 
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municipals per a la signatura del conveni de formalització de la gestió cívica. 

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

partir de la data de finalització de l'activitat, presenti justificació amb un compte 

justificatiu que haurà d'incloure memòria d'actuació i memòria justificativa del 

cost total del projecte. 

 

90.- (20174032)  ADJUDICAR la gestió cívica del Casal de Barri La Pau a l'Associació 

Cultural i Recreativa La Pau, amb NIF G58315672, per haver obtingut la millor 

puntuació d'acord amb els criteris de valoració establerts a les bases reguladores 

de l'adjudicació de la gestió cívica, i APROVAR el projecte de gestió presentat, 

amb la proposta de preus comunicats pel desenvolupament de tallers i activitats. 

DISPOSAR la despesa a favor de l'Associació Cultural i Recreativa La Pau, NIF 

G58315672, en concepte de subvenció prevista a la Base Quarta de les  bases 

reguladores de l'adjudicació de la gestió cívica per un import de 30.000,00 euros 

per al 2018, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix 

document, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient. REQUERIR 

l'entitat gestora per tal que, en el termini de 5 dies hàbils, comparegui a les 

dependències municipals per a la signatura del conveni de formalització de la 

gestió cívica. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 

3 mesos a partir de la data de finalització de l'activitat, presenti justificació amb 

un compte justificatiu que haurà d'incloure memòria d'actuació i memòria 

justificativa del cost total del projecte. 

 

91.- (20174033)  ADJUDICAR la gestió cívica del Casal de Barri Verneda a l'Associació 

de Veïns Verneda Alta, amb NIF G08939670, per haver obtingut la millor 

puntuació d'acord amb els criteris de valoració establerts a les bases reguladores 

de l'adjudicació de la gestió cívica, i APROVAR el projecte de gestió presentat, 

amb la proposta de preus comunicats pel desenvolupament de tallers i activitats. 

DISPOSAR la despesa a favor de l'Associació de Veïns Verneda Alta, NIF 

G08939670, en concepte de subvenció prevista a la Base Quarta de les  bases 

reguladores de l'adjudicació de la gestió cívica per un import de 30.000,00 euros 

per al 2018 i 30.000,00 euros per al 2019 amb càrrec al/s pressupost/os i 

partida/es indicats en aquest mateix document, condicionat a l'existència de crèdit 

adequat i suficient. REQUERIR l'entitat gestora per tal que, en el termini de 5 dies 

hàbils, comparegui a les dependències municipals per a la signatura del conveni 

de formalització de la gestió cívica. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, 

en el termini màxim de 3 mesos a partir de la data de finalització de l'activitat, 

presenti justificació amb un compte justificatiu que haurà d'incloure memòria 

d'actuació i memòria justificativa del cost total del projecte. 

 

92.- (20174034)  ADJUDICAR la gestió cívica del Casal de Barri Vila Olímpica a 

l'Associació de Veïns i Veïnes Vila Olímpica - Can Gili Nou, amb NIF 

G60332327, per haver obtingut la millor puntuació d'acord amb els criteris de 

valoració establerts a les bases reguladores de l'adjudicació de la gestió cívica, i 

APROVAR el projecte de gestió presentat, amb la proposta de preus comunicats 

pel desenvolupament de tallers i activitats. DISPOSAR la despesa a favor de 

l'Associació de Veïns i Veïnes de la Vila Olímpica, NIF G60332327, en concepte 

de subvenció prevista a la Base Quarta de les  bases reguladores de l'adjudicació 

de la gestió cívica per un import de 30.000,00 euros per al 2018 i 30.000,00 euros 
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per al 2019 amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix 

document, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient. REQUERIR 

l'entitat gestora per tal que, en el termini de 5 dies hàbils, comparegui a les 

dependències municipals per a la signatura del conveni de formalització de la 

gestió cívica. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 

3 mesos a partir de la data de finalització de l'activitat, presenti justificació amb 

un compte justificatiu que haurà d'incloure memòria d'actuació i memòria 

justificativa del cost total del projecte. 

 

93.- (20174035)  ADJUDICAR la gestió cívica del Casal de Barri Bac de Roda a 

l'Associació Cultural i Social Bac de Roda - Poblenou, amb NIF G65543209, per 

haver obtingut la millor puntuació d'acord amb els criteris de valoració establerts 

a les bases reguladores de l'adjudicació de la gestió cívica, i APROVAR el 

projecte de gestió presentat, amb la proposta de preus comunicats pel 

desenvolupament de tallers i activitats. DISPOSAR la despesa a favor de 

l'Associació Cultural i Social Bac de Roda, NIF G65543209, en concepte de 

subvenció prevista a la Base Quarta de les  bases reguladores de l'adjudicació de 

la gestió cívica per un import de 35.000,00 euros per al 2018 i 35.000,00 euros per 

al 2019 amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix 

document condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient. REQUERIR 

l'entitat gestora per tal que, en el termini de 5 dies hàbils, comparegui a les 

dependències municipals per a la signatura del conveni de formalització de la 

gestió cívica. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 

3 mesos a partir de la data de finalització de l'activitat, presenti justificació amb 

un compte justificatiu que haurà d'incloure memòria d'actuació i memòria 

justificativa del cost total del projecte. 

 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

94.- (20150002)  PRORROGAR per raons d'interès públic el termini de vigència del 

contracte número 14004236 que té per objecte serveis de subministrament, 

distribució i retirada de tanques en actes públics a la ciutat de Barcelona (2015-

2016), per un termini de 12 mesos fins el 3 de febrer de 2019 i un import de 

550.000,00 euros, corresponent 535.000,00 euros a l’any 2018 i 15.000,00 euros a 

l’any 2019, atesa la conformitat del contractista, d’acord amb el que estableix 

l'article 303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de 

la Llei de Contractes del Sector Públic; MODIFICAR l’esmentat contracte per 

import de 30.000,00 euros de d’acord amb l’informe dels serveis tècnics 

municipals de 23 d’octubre de 2017 i de conformitat amb els articles 105 i 106 del 

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic; AMPLIAR l'autorització de despesa d’aquest 

contracte per un import de 580.000,00 euros amb càrrec al Pressupostos i Partides 

indicades en aquest mateix document, condicionada a l'existència de crèdit 

adequat i suficient en els pressupostos corresponents; DISPOSAR-LA a favor 

d'UTE Tanques Barcelona, NIF U66430158; DECLARAR la improcedència de la 

revisió de preus d'acord amb la justificació que consta en el plec de clàusules 

administratives particulars; REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini 

màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, constitueixi 
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la garantia definitiva complementaria per un import de 1.239,67 euro; i 

comparegui per formalitzar la pròrroga I modificació del contracte a les 

dependències d'Administració d'Ecologia Urbana. 

 

95.- (20150440)  APROVAR el reajustament de les anualitats del Conveni de 

col·laboració subscrit el 22 de maig de 2015 entre l’Ajuntament de Barcelona i 

Barcelona Sagrera Alta Velocitat SA per a l’aportació municipal al finançament 

parcial del col·lector de la rambla de Prim, de conformitat a l’informe de la 

Directora General de Barcelona Cicle de l’Aigua SA, Sra. Cristina Vila Rutllant, 

de 2 de novembre de 2017 i en el sentit d'ANUL·LAR parcialment l'autorització i 

disposició de la despesa corresponent a l’exercici 2019 per un import de 

259.987,04 euros; i AUGMENTAR-LA en el mateix import en l’exercici 2017. 

 

96.- (20160224)  MODIFICAR l’encàrrec de Gestió a TERSA (Tractament i Selecció 

Residus SA) per la realització de les tasques relatives a: la gestió dels punts verds 

de zona de barri, mòbils i punts verds mòbils escolars de la ciutat de Barcelona 

durant els anys 2016-2017, aprovat per acord de la comissió de govern en sessió 

del 28 d’abril de 2016, en el sentit d’augmentar el pressupost corresponent a 

l’exercici 2017, per ajustar-lo als costos reals derivats de diverses feines no 

previstes dins el pressupost inicial, i de conformitat amb l’informe del cap del 

departament de Gestió de Residus, de 7 de novembre, que s’acompanya. 

AMPLIAR l'autorització i disposició de despesa per un import de 87.971,39  

euros amb càrrec al pressuposts i partida indicat en aquest mateix document, a 

favor de Tractament i Selecció de Residus, amb NIF A62439807, per fer front a 

les despeses derivades de les noves actuacions incorporades. PUBLICAR el 

present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta 

Municipal. 

 

97.- (010/2018)  ENCARREGAR a Foment de Ciutat, SA les tasques a realitzar en 

matèria de serveis vinculats amb grans infraestructures i serveis vinculats amb 

resiliència urbana, amb subjecció a les condicions que s’estableixen en les 

prescripcions generals annexes que s’aproven, fins al 31 de desembre de 2018; 

AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anual per un import de 469.182,00 euros 

amb càrrec als pressupostos i partides indicats en aquest mateix document, a favor 

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

derivades d’aquest encàrrec de gestió; APLICAR, amb càrrec a la partida indicada 

en aquest mateix document, l’import de 469.182 euros al Pressupost de la 

Gerència d’Ecologia Urbana de l’any 2018. 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 aquest encàrrec al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la 

Gaseta Municipal. 

 

98.- (20170191)  MODIFICAR l’autorització i disposició de la despesa comptabilitzada 

amb assentament número 6000081909, que té per objecte cobrir les despeses 

relatives al consum d’aigua de les fonts i llacs de la ciutat de Barcelona per 

l’exercici 2017, aprovada per acord de la Comissió de Govern de 2 de març del 

2017; en el sentit d’incrementar la mateixa en un import de 98.000,00 euros, amb 

càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix document; a favor 
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d'Aigües de Barcelona E.M. Gestió Integral Aigua, SA, amb NIF A66098435. 

Així donar compliment a les necessitats manifestades pel cap de departament del 

cicle de l’aigua en el seu informe adjunt a l’expedient de 25 d’octubre de 2017. 

 

99.- (20170721)  APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

i el Programa de les Nacions Unides per als assentaments humans (ONU-Habitat), 

per a la fase 2 del Programa de Perfils de Ciutats Resilients (City Resilience 

Profiling Programme, CRPP), 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; ATORGAR una subvenció a UN-Habitat, amb NIF N9581058F, 

per un import de 250.000,00 euros, d’acord amb allò previst en l’article 6.2 de la 

Normativa General Reguladora de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona 

aprovada pel Consell Plenari de 17 de desembre de 2010, que representa un 

8,41% del total del pressupost global del projecte, segons els termes establerts a 

l’article cinquè de l’esmentat conveni; DECLARAR la no-inclusió en 

convocatòria pública donada l’excepcionalitat que concorre en el projecte; 

AUTORITZAR la despesa plurianual de 250.000,00 euros per fer front a 

l’esmentat Conveni; APLICAR l’import quant a 125.000,00 euros l'any 2017 i 

125.000,00 euros l'any 2018, amb càrrec a la partida indicada en aquest mateix 

document, del Pressupost de la Gerència d'Ecologia Urbana. 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; DISPOSAR que aquesta quantitat sigui abonada a favor 

d’ONU-Habitat d’acord amb allò establert en el Conveni; i REQUERIR l'entitat 

beneficiària per tal que, d'acord amb el previst en l'article dotzè del conveni, 

presenti la documentació justificativa dels fons rebuts. 

 

100.- (EM 2017-12/25) ASSIGNAR a l’Institut Municipal d’Urbanisme de Barcelona, entitat 

pública empresarial de l’Ajuntament, amb efectes 1 de gener de 2018, les tasques 

que desenvolupa la Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA en 

matèria d’urbanisme. DECLARAR la successió d’empresa en data 1 de gener de 

2018 i per tant procedir a la subrogació del personal laboral que presta els seus 

serveis a la Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA fins a la data 

d’assignació, 1 de gener de 2018, que consten a l’annex 1 del present acord, a 

l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Entitat  Publica Empresarial   Institut 

Municipal d’Urbanisme de Barcelona, d’acord amb el que preveu l’article 44 de 

l’Estatut dels Treballadors i l’article 1 apartat 1 c) de la Directiva 23/2001/CE, tot 

garantint l’adopció de totes aquelles mesures que es considerin procedents per 

vetllar pel respecte als drets bàsics dels treballadors i treballadores que prestin 

servei actualment. DETERMINAR que el règim jurídic aplicable a aquest 

personal de l’annex 1 d’aquest acord, comporta la subrogació en els drets i 

obligacions laborals i de seguretat social de la Societat Barcelona Gestió 

Urbanística, SA a l’Ajuntament a través  de l’Entitat  Publica Empresarial  Institut 

Municipal d’Urbanisme de Barcelona. FIXAR que el personal amb contracte 

laboral de caràcter  indefinit  a l’empresa cedent, s’incorporarà, com a 

conseqüència de la referida subrogació  de personal a l’Ajuntament de Barcelona, 

a través de l’Entitat Pública Empresarial Institut Municipal d’Urbanisme de 

Barcelona, com a personal indefinit, tot subsistint els corresponents contractes 
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laborals, però quedant limitada la seva incorporació a l’Ajuntament de Barcelona, 

als llocs de treball  dels serveis d’urbanisme de l’Entitat Pública Empresarial 

Institut Municipal d’Urbanisme de Barcelona. DECLARAR que el fet que el 

personal subrogat, que té la condició d’indefinit a la Societat Municipal Barcelona 

Gestió Urbanística, SA, s’incorpori a l’Ajuntament de Barcelona a través de 

l’Entitat Pública Empresarial Institut Municipal d’Urbanisme de Barcelona, amb 

la mateixa condició que ostentava a la societat cedent, no confereix a aquest 

personal la condició d’empleat públic, que només es pot adquirir a través d’un 

procediment selectiu fonamentat en els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. 

ESTABLIR que l’adquisició de la condició d’empleat públic per part del referit 

personal resta condicionada a la superació del procés selectiu corresponent, 

fonamentat en tot cas en els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, 

prèvia oferta pública, per accedir als llocs de la categoria funcionarial que els 

correspongui d’acord amb l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, declarant que, en 

el cas que el referit personal no superés el procés selectiu corresponent, es 

donarien els requisits per a procedir a l’extinció de la relació laboral objecte de la 

present subrogació. A tots els efectes per al personal subrogat es considerarà 

l’antiguitat acumulada a efectes de mèrits o serveis prestats en l’administració. 

DETERMINAR que en el cas del personal laboral amb contracte temporal amb 

data de finalització determinada, que estiguin en vigor en el moment de la 

transmissió (duració determinada per obra i servei determinat, per circumstancies 

de la producció  o per interinitat, etc.) aquests s’extingiran segons l’establert en 

els respectius contractes, sense perjudici de la consideració de l’antiguitat 

acumulada a efectes de mèrits o serveis prestats en l’administració. ADSCRIURE 

a l’Institut Municipal d’Urbanisme de Barcelona els recursos materials i 

econòmics actualment assignats a Barcelona Gestió Urbanística, SA i que figuren 

en l’annex 2. ASSIGNAR a l’Institut Municipal d’Urbanisme de Barcelona, 

entitat pública empresarial de l’Ajuntament, amb efectes 1 de gener de 2018, les 

competències i funcions que desenvolupa actualment la Direcció de Serveis de 

Gestió Urbanística de la Gerència adjunta d’Urbanisme de l’Àrea d’Ecologia, 

Urbanisme i Mobilitat i que figuren a l’annex 3. ADSCRIURE a l’Institut 

Municipal d’Urbanisme de Barcelona, amb efectes 1 de gener de 2018,  els 

recursos materials i econòmics actualment assignats a la Direcció de Serveis de 

Gestió Urbanística de la Gerència adjunta d’Urbanisme de l’Àrea d’Ecologia, 

Urbanisme i Mobilitat, i que figuren a l’annex 4. ESTABLIR un període transitori 

de tres mesos per tal de facilitar la transició i subrogació dels contractes externs 

que té contractats la Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA, que 

figuren relacionats en l’annex 2 determinant que totes les despeses que assumeixi 

la Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA en la matèria, fins a la 

finalització del període transitori establert, aniran a càrrec de l’Institut Municipal 

d’Urbanisme de Barcelona que abonarà a la Societat Municipal Barcelona Gestió 

Urbanística, SA els imports acreditats. DONAR-NE compte al Plenari del Consell 

Municipal. 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

101.- (17GU36)  APROVAR definitivament, a l’empara de l’article 119.1 c) i 2 del Decret 

Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme, el Projecte de reparcel·lació del Polígon d’actuació urbanística 
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discontinu delimitat per la Modificació puntual del Pla general metropolità als 

solars del carrer Princesa 21, Boquer, 8-12 i Sant Bartomeu, 5-7, aprovada 

definitivament per la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona, el 20 

de febrer de 2017 i publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 

7467 de 4 d’octubre de 2017, promogut de mutu acord per les entitats mercantils 

Fundació Especial Pinnae i Development Princesa 21, SL, com a titulars de les 

finques incloses en el Polígon. DETERMINAR, de conformitat amb l’article 153 

del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

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

definitiva del Projecte de reparcel·lació, produirà essencialment els efectes 

econòmics i jurídics continguts a l’article 127 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. PUBLICAR 

aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de més 

circulació de la província. NOTIFICAR-LO individualment a cadascun dels 

interessats. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i 

Mobilitat. 

 

Districte de l'Eixample 

 

102.- (17PL16523) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l’escola 

bressol Londres, l'escola Mallorca i l’aparcament en subsòl, situat a l’illa 

delimitada pels carrers Londres, Villarroel, París i Comte d'Urgell, promogut pel 

Consorci d’Educació de Barcelona; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un 

mes; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i 

DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

103.- (2BD 2014/222) APROVAR definitivament el projecte constructiu de consolidació 

estructural, reordenació i legalització de les instal·lacions del pàrquing del pati 

interior d’illa Macaya, situat al carrer Mallorca, 333-335, al Districte de 

l’Eixample de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe de 

Conformitat Tècnica del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que 

aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost d'1.904.170,33  euros, el 

21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu 

l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 

Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; PUBLICAR 

aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta 

municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i ENCARREGAR a la societat 

municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

104.- (3BD 2017/075) APROVAR definitivament el projecte executiu de reurbanització del 

carrer Vilà i Vilà, entre el carrer Palaudàries i el passeig Josep Carner, 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 d'1.448.363,66 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 
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Municipal i de règim local de Catalunya; PUBLICAR aquest acord al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a un dels diaris de més circulació de 

Catalunya, a la Gaseta municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i 

ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 

Districte de les Corts 

 

105.- (C109-2017-0013) APROVAR el Protocol per a l’execució de la Modificació puntual del 

PGM del sector delimitat pels carrers Danubi, Pintor Tapiró, Cardenal Reig i 

travessera de les Corts de Barcelona, entre l’Ajuntament de Barcelona i els 

propietaris de tretze finques registrals de les disset que conformen la Comunitat 

de Propietaris de l’immoble de la travessera de les Corts núm. 27 – bis de 

Barcelona. FACULTAR l’Im. Sr. Agustí Colom i Cabau, regidor del Districte de 

les Corts, per a la signatura de l’esmentat Protocol, així com la de tots aquells 

documents que se’n derivin. 

 

Districte de Gràcia 

 

106.- (17PL16482) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la reforma de l’antiga 

editorial Seguí situada al carrer Bonavista, Núm. 30, promogut per MIF Plaza, 

S.L.; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; SOTMETRE’L al Consell 

Municipal per a la seva aprovació definitiva; i DONAR-NE compte a la Comissió 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

107.- (6BD 2017/053) APROVAR definitivament el Projecte de la reurbanització del carrer de 

Romans, al Districte de Gràcia de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb 

l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests 

efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 759.784,83 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; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta  Municipal i al Tauler d’Anuncis de 

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

l’actuació. 

 

108.- (6BD 2017/056) APROVAR definitivament el Projecte executiu, estudi de seguretat i 

salut i memòria ambiental de la reurbanització del carrer Ventalló, al Districte de 

Gràcia de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del 

Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per 

reproduït, amb un pressupost de 657.417’06 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; 

PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), 

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

la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 
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Districte d'Horta-Guinardó 

 

109.- (17E00008)  DECLARAR improcedent la sol·licitud d’expropiació formulada per la 

Sra. Maria Mercè Barrufet Vargas, l'11 de gener de 2016, a l’empara de l’article 

114 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de 

la Llei d'urbanisme de Catalunya, sobre la finca núm. 6 de l’avinguda Elies Pagès, 

qualificada de sistema d’equipaments actuals religiós i sanitari (clau 7a-3), i 

sistema de parcs i jardins de nova creació de caràcter local (clau 6b), pel Pla 

Especial del Sector de Rehabilitació de Sant Genís dels Agudells, aprovat 

definitivament el 18 de juliol de 1990, pels motius que figuren a l’informe de la 

Direcció d’Expropiacions de la SPM Barcelona Gestió Urbanística, SA, de 19 

d’octubre de 2017, que a efectes de motivació s’acompanya al present i es té per 

íntegrament reproduït. 

 

Districte de Nou Barris 

 

110.- (17PL16502) SUSPENDRE l’aprovació inicial, de conformitat amb l’article 89.2 del 

Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), del 

Pla Especial Urbanístic de l’equipament del carrer Escultor Ordóñez 129-169, 

promogut per Elysius Europa SL, atesa la petició formulada pel propi promotor, 

presentada el passat dia 24 de novembre de 2017, d’acord amb l’informe de la 

Direcció d’Actuació Urbanística que consta a l’expedient i es dóna per reproduït a 

efectes de motivació; ADVERTIR al promotor del Pla, de conformitat amb 

l’article 95.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 

Comú de les Administracions Públiques, que disposa d’un termini de tres mesos, 

a comptar des del dia següent al de la notificació d’aquest acord, per realitzar les 

actuacions precises a fi de continuar la tramitació del present procediment; en cas 

de no fer-ho, es declararà la caducitat i es procedirà a l’arxiu de les actuacions; 

NOTIFICAR el present acord als promotors del Pla. 

 

111.- (8BD 2016/109) APROVAR definitivament el Projecte executiu de reurbanització de la 

plaça dels Jardins d’Alfàbia, al Districte de Nou Barris, d’iniciativa municipal, 

d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i 

que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 921.270,06 euros, 

el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu 

l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 

Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; PUBLICAR 

aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta 

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

municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 

112.- (8BD 2016/129) APROVAR definitivament el Projecte executiu de reurbanització del 

carrer de Florida, entre la plaça de Nou Barris i el carrer d’en Tissó, al Districte de 

Nou Barris, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que 

figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb 

un pressupost de  878.759,48 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 APROVAR i FORMALITZAR el conveni específic  de cessió  
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d’instal·lacions i servitud de pas sobre terrenys a favor d’Endesa Distribución 

Eléctrica, SL Unipersonal de línies de Baixa Tensió; PUBLICAR aquest acord al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al 

Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i ENCARREGAR a la societat municipal 

BIMSA la gestió de l’actuació. 

 

b) Mocions 

 

 

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

a les onze hores. 

 


