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Ref:CG 6/16 

 

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

Barcelona, el dia 18 de febrer de 2016 s'hi reuneix la Comissió de Govern en 

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

Ballano. Hi concorren les Imes. Sres. Tinentes d'Alcaldia, Laia Ortiz Castellví, i 

Janet Sanz Cid, i els Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. Regidores, Agustí Colom 

Cabau, 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 els Ims. Srs. Tinents d'Alcaldia Gerardo 

Pisarello Prados i Jaume Asens Llodrà i les Imes. Sres. Regidores Gala Pin 

Ferrando i Laura Pérez Castaño. 

 

 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. 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

 Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada l’11 de febrer de 

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

S'APROVA. 

 

B) Part Informativa 

 

a) Despatx d'ofici 

 

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

COMUNICA la resolució següent: 

 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 

1.- (ICUB)  (3071/2015) Resolució del president i la gerent de l’Institut de Cultura de 

Barcelona,  de 3 de desembre de 2015, que ATORGA una subvenció, mitjançant 

concessió directa i amb caràcter excepcional, a l’entitat Escoles de Música 

d’Iniciativa Privada de Catalunya, amb NIF G-60991445, per un import de 

150.000,00 euros,  per a la promoció d'una línia de beques i ajuts econòmics per a 

l’educació musical, adreçada a famílies amb dificultats econòmiques, amb una 

durada des de la data de la seva signatura fins al dia 31 de juliol del 2016, sense 

perjudici d’aquelles responsabilitats fiscalitzadores, de seguiment i control que 

se’n derivin més enllà de la data de finalització, d’acord amb els arts. 22.2.c) i 28, 

ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l’art. 

6.2 de la normativa general de subvencions. APROVA l’addenda al conveni de 

col·laboració formalitzat el 31 de desembre de 2014 a través del qual s’actualitzen 

les quantitats a subvencionar en el marc del curs 2015/2016. AUTORITZA 

l'import de  150.000,00 euros, dels quals 120.000,00 euros aniran amb càrrec a 

l’estat de previsió d’ingressos i despeses de l’Institut de Cultura de Barcelona 
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corresponent a l’any  2015, i 30.000,00 euros per l’any 2016, aquest últim 

condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient respecte el seu exercici 

econòmic. DISPOSA i RECONEIX l'obligació a favor de l’entitat Escoles de 

Música d’iniciativa privada de Catalunya, amb NIF núm. G-60991445. 

REQUEREIX l’entitat beneficiaria per tal que faciliti tota la informació que 

demani l'Institut de Cultura de Barcelona, i que procedeixi a la justificació de la 

subvenció rebuda en les dates màximes indicades al propi conveni.  

 

b) Informes 

 

C) Part Decisòria 

 

a)  Propostes d'acord 

 

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

 

 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 

1.- (1213/2015)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel funcionari Sr. Antoni 

Fernández Pérez (mat. 22953) amb la categoria professional de Tècnic Superior 

en Gestió entre la seva activitat municipal com a Director 1 (20.10.GE.40), a la 

Direcció d'Empreses, Entitats Municipals i Recursos de la Gerència de 

Presidència i Economia, i l’activitat pública com a professor associat a la 

Universitat de Barcelona a temps parcial de la Universitat de Barcelona, per al 

curs acadèmic 2015-16 des del 22 de desembre de 2015 fins al 14 de setembre de 

2016. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de 

desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. D’altra banda, la 

present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures 

públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984 

de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal 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-NEcompte a la Comissió de 

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

 

2.- (10/2016)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada de la Sra. Yolanda González 

Buceta (mat. 804099) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina 

amb la categoria professional de Professora de Música, amb destinació al 

Conservatori Municipal de Música i a l’Escola Municipal de Musica de 

l’Eixample de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, on ocupa el lloc base 

de treball de Professora de Música, i l’activitat pública com a Professora de 

Música a temps parcial a l’Escola Municipal de Música Blai Net de Sant Boi de 

Llobregat, per al curs acadèmic 2015-2016 des de l'1 de setembre de 2015 fins al 

31 d'agost de 2016. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents de la 

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

administracions públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 

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

l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 10 de juny de 
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2015, que declara d’interès públic la segona activitat dels professors de música de 

l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (Gaseta núm. 20 del 30/06/2015). 

La suma de les jornades de l’activitat principal i de l’activitat docent 

desenvolupada segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord, en cap 

cas, no podrà superar la jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 

50%. Les necessitats de dedicació de l’activitat municipal no es podran veure 

afectades per la realització de la segona activitat. La present autorització perdrà 

vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies 

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

Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

3.- (135/2016)  APROVAR les modificacions en els organigrames de la Gerència de 

Presidència i Economia; de la Gerència d’Ocupació, Empresa i Turisme; de la 

Gerència de Recursos i de la Gerència d’Ecologia Urbana, assignant les 

adscripcions, denominacions i funcions als òrgans afectats, tal i com es detalla als 

annexos. PUBLICAR la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes 

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

Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

4.- (2016/000124)  APROVAR l’expedient núm. 2016/000124 de modificacions de crèdit, 

corresponent a la relació MC – 00000008, consistent en transferències de crèdit 

del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2016, d’import 

65.819.817,21 euros dins del Capítol I, derivats de la mobilitat i reestructuracions 

de personal, que recullen les modificacions d’altes i baixes fins el dia 4 de febrer 

de 2016 als crèdits assignats, sense que això representi una esmena a la quantitat 

total pressupostada. PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

5.- (50/2016 )  CONCERTAR  l’arrendament de les entitats 3, 4 i  5 de la finca del carrer 

d’Avinyò núm. 32 amb la societat JUNIN 2013, SL  (CIF B-66053935), per poder 

ubicar-hi serveis municipals, per un termini de 4 anys i una renda mensual 

d’11.000,00 euros més l’IVA corresponent, amb subjecció a les normes de la Llei 

d’Arrendament Urbans; ABONAR trimestralment mitjançant la nòmina de 

lloguers la renda acordada; i FORMALITZAR el contracte d’arrendament, segons 

el redactat annex que s’aprova. 

 

6.- (3-012/2016)  APROVAR l’expedient núm. 3-012/2016 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 

655.332,26 euros, per atendre transferències de crèdit a diversos orgànics, de 

conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 16020891. 

PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

7.- (3-013/2016)  APROVAR l’expedient núm. 3-013/2016 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 

411.001,05 euros, per atendre necessitats de gestió del districte de l’Eixample, de 

conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 16020991. 

PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 
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ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 

8.- (20160001)  APROVAR l’Annex 2016 al conveni Marc de col·laboració entre 

l’Ajuntament de Barcelona i Transports de Barcelona, SA, per al subministrament 

de bitllets senzills de transport públic per a persones usuàries de l’Equipament 

Integral Zona Franca per a persones sense sostre, que concreta allò establert al 

Conveni marc signat en data 11 d’abril de 2013 i prorrogat el 4 de desembre de 

2014. AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de Transports de Barcelona, SA, amb 

NIF A08016081, la despesa de 42.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la 

partida 0201 23141 22699 del pressupost de despeses de 2016 per a finançar les 

obligacions derivades d’aquest conveni en l’esmentat exercici. FACULTAR  la 

Ima. Sra. Laia Ortiz i Castellví, Regidora de l’Àrea de Drets Socials i Segona 

Tinenta d’Alcaldia, la signatura de l’esmentat Annex 2016 del Conveni Marc, així 

com la de tots aquells documents que se’n derivin del mateix. 

 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

Districte de les Corts 

 

9.- (C109-2016-0001) RESCINDIR, per mutu acord, els convenis signats el 6 de març de 2015 i 

8 d'abril de 2015 entre l’Ajuntament de Barcelona i l’entitat Associació de Veïns 

del Camp Nou, en els quals se li concedia l’ús de 15 taules de conreu ubicades a 

l’espai del solar del Passatge Felipe de Paz; APROVAR el conveni de 

col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l’”Associació de Veïns del Camp 

Nou”, per l’ús de les taules d’horts urbans situades al Passatge Felipe de Paz; 

FACULTAR a la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, Regidora del Districte de les 

Corts, la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents 

que se’n derivin. 

 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

10.- (CONV-05/2016207) APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona-Districte de Sarrià-

Sant Gervasi al Protocol General de col·laboració amb els ens locals de la 

província de Barcelona per establir les línies generals i les obligacions que 

regularan el servei de préstec de material esportiu i recreatiu d’esports de la 

Diputació de Barcelona, aprovat per Junta de Govern de la Diputació de 

Barcelona, en sessió ordinària de 12 de març de 2015. 

 

Districte de Nou Barris 

 

11.- (15003570)  ADJUDICAR el contracte núm. 15003570, que té per objecte la  Xarxa 

dels equipaments municipals en el lleure, any 2016, per un import de 471.174,00 

euros, IVA inclòs, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació 

continguda en l'expedient a Calaix de Cultura, SL amb NIF B63033740, i d'acord 

amb la seva proposició, en ser la única oferta presentada. L'import de 471.174,00 

euros correspon al període previst en el contracte de l'1 de gener fins al 31 de 
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desembre de 2016, per aquest motiu es retraurà la part proporcional corresponent 

a l'1 de gener fins a la data de la formalització del contracte. 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 428.340,00 euros; tipus impositiu del 10 % 

d'IVA, i import de l'IVA de 42.834,00 euros. REQUERIR a l'adjudicatari per tal 

que: 1. Comparegui per formalitzar el contracte, en el termini màxim de 15 dies 

hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, a les dependències 

Departament de Recursos Interns. 2. Acreditar la contractació d'una pòlissa 

d’assegurança de responsabilitat civil per un import de 300.000,00 euros, que 

haurà de presentar en el Registre General d'aquest Ajuntament simultàniament 

amb la formalització del contracte o amb anterioritat. 3. Presentar en el Registre 

General d'aquest Ajuntament, simultàniament amb la formalització del contracte o 

amb anterioritat, la documentació acreditativa del compliment de les previsions de 

la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals.  

 

12.- (15003570)  ANUL·LAR part de l'autorització de despesa del contracte núm. 

15003570 que té per objecte la Xarxa d'equipaments municipals en lleure del 

Districte de Nou Barris, any 2016, per un import de 30.686,00 euros, amb càrrec 

al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document, adjudicat a 

Calaix de Cultura, SL, NIF B63033740. MOTIU: baixa per adjudicació. 

 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

13.- (20140409)  PRORROGAR, per raons d'interès públic, el termini de vigència fins al 

31 de maig 2016 del contracte que té per objecte l’assistència tècnica i 

assessorament al Comitè d’Obres i Mobilitat, juntament amb el seguiment de la 

implantació de les obres; donar suport, assistència tècnica i assessorament a la 

Direcció de Serveis d’Inversions i al Departament de Coordinació d’Obres a 

l’Espai Públic, en el seguiment i control de l’execució de les actuacions incloses 

al Programa d’Inversions Municipals 2014-2015, el foment de l’ocupació de 

persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, i 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. AMPLIAR l'autorització i disposició de despesa del contracte 

núm. 14002794 per un import de 94.589,46 euros amb càrrec al Pressupost i 

Partida indicades en el document  comptable. DISPOSAR-LA a favor de UTE 

Prointec SA-E3 Solinteg, SL UTE, NIF U66383183. DECLARAR la 

improcedència de la revisió de preus a l'empara de l'article 89 del TRLCSP. 

REQUERIR a 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 d'Administració 

d'Ecologia Urbana. 

 

14.- (20160150)  INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis de manteniment 

integral dels túnels de la xarxa viària bàsica de la ciutat de Barcelona (2016-

2020), i el foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció 

al mercat laboral, amb núm. de contracte 16000643, mitjançant tramitació 

ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de 
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licitació de 9.635.782,00 euros, IVA inclòs; APROVAR les actuacions 

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

de prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per 

a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat amb càrrec a les 

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

següent desglossament: pressupost net 7.963.456,20 euros; tipus impositiu del 

21% d'IVA, i import de l'IVA de 1.672.325,80 euros; condicionada a l'existència 

de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. DECLARAR 

la improcedència de la revisió de preus amb motiu de la clàusula 17 del PCAP. 

 

Districte de Gràcia 

 

15.- (15pl16361)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1, a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla de Millora Urbana per a 

l’Ordenació volumètrica de la parcel·la situada a la Travessera de Dalt núm. 97-

99, i Modificació puntual del PEPPAHA del Districte de Gràcia, promoguda per 

Buildingcenter, S.A.; 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. 

 

b) Mocions 

 

 

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

les deu hores i trenta minuts. 

 
 


